CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PURCARI WINERIES PLC A FOST
DESEMNAT “BEST BOARD DESIGN” ÎN CADRUL ARIR GALA

București, 18 noiembrie 2021

Purcari Wineries Plc (”Purcari”) a primit recunoașterea excelenței în management în
cadrul ARIR Gala, cel mai important eveniment al anului care celebrează performanța pe
piața de capital din România.
Eveniment major, Gala ARIR premiază #bunelepractici în relațiile cu investitorii, dar și
contribuția companiilor la dezvoltarea pieței de capital din România.
Purcari Wineries Plc a obținut unul dintre cele mai râvnite premii, BEST BOARD
DESIGN, premiu care este o recunoaștere globală a structurii, functionalității și
competenței consiliului de administrație al companiei.
Un juriu format din experții Boards of Elite (ENVISIA) - prima școală de business din
România pentru top executive management – alături de reprezentanții Institutional
Investor, a analizat companii listate la Bursa de Valori București pentru a oferi premiul
“BEST BOARD DESIGN”.
Printre criterile avute în vedere de experți s-au numărat indicatorii cheie de performanță
și rentabilitate a companiei (ROE, Tobin's Q, EPS), alături de indicatorul VEKTOR – al
comunicării cu investitorii. Pe lângă acestea, au fost atent analizate criterii legate de
diversitatea de gen în alcătuirea board-ului, diversitatea profesională, de vârstă sau
independență decizională, modul de segregare a rolurilor la nivelul echipei de directori,
dar și expertiza și pregătirea profesională a membrilor consiliului de administrație.
În cadrul competiției, Purcari Wineries a surclasat la această categorie alte 6 companii de
top din România. “Acest premiu reprezintă o recunoaștere globală, care ne onorează fiind
o încununare a tuturor eforturilor noastre de a avea o structură la nivel de management
comparabilă cu cea a marilor jucători de pe piață, la nivel internațional. Este o
recunoaștere a culturii organizaționale puternice pe care mizăm pentru a plasa Purcari în
rândul performerilor de top. Acest premiu ne stimulează să continuăm dezvoltarea noastră

pentru a atinge mereu cele mai înalte standarde la nivel organizațional”, a spus Victor
Bostan, CEO Purcari Wineries.
Echipa consiliului de administrație este formată din profesioniști de elită recunoscuți și
apreciați în mediul de business pentru performanțele lor profesionale: Dl. Victor Bostan
(CEO, Founder), Dl Vasile Tofan (Chairman of the Board, Non-Executive Director), Dl
Eugen Comendant (Executive Director), Dl. Neil McGregor (Non-Executive Director),
Dna. Monica Cadogan (Non-Executive Director).
Distincția primită în cadrul Galei ARIR 2021 este o onoare pentru Purcari Wineries care
va continua eforturile de a se menține drept una dintre cele mai performante companii
listate la bursă, cultivând, totodată, cele mai bune practici în raport cu investitorii.

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 circa 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 25% 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 2015-2021 și printre cele mai bine poziționate pe Vivino, cu un scor
mediu de 4.1 din 5.0, bazat pe mai mult de 59,000 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.
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.

