Vinăria Purcari instalează un Sistem Fotovoltaic
București, 3 august 2022
Urmând obiectivele agendei ESG privind angajamentul pentru sustenabilitate,
Purcari Wineries PLC („Grupul Purcari”) instalează un Sistem Fotovoltaic pe
acoperișul halei de producție a Vinăriei Purcari.
Stația fotovoltaică acoperă o suprafață de 1.025 m2 și permite producerea a 240.000
kWh de energie pe an. Stația va asigura 15% din consumul de energie electrică din
resurse regenerabile, aducând Vinăria Purcari mai aproape de ambiția unei
producții sustenabile și neutre în CO2.
Grupul Purcari își va continua investițiile în sustenabilitate, urmărind obiectivul de
a atinge aprovizionarea a până la 80% din necesarul de energie din resurse generate
de stația fotovoltaică.
„Rămânem dedicați obiectivului de sustenabilitate a mediului pe termen lung în
activitatea noastră, investiția într-un sistem de panouri fiind un semn cert al
devotamentului nostru în acest sens. Grupul Purcari este încă la începutul activității
sale de sustenabilitate, cu toate acestea, intenționăm să ne minimizăm amprenta
asupra mediului, luând fiecare provocare drept o oportunitate de a face mai mult
pentru lumea în care trăim.” – Eugen Comendant, Director Operațional al Purcari
Wineries PLC
Despre Purcari Wineries PLC
Purcari Wineries Public Company Limited (cu brandurile: Purcari, Crama Ceptura,
Bostavan, Bardar și Domeniile Cuza) este unul dintre cele mai mari grupuri de
vinuri și brandy din regiunea Europei Centrale și de Est. Grupul gestionează
aproximativ 1.350 de hectare de podgorii și operează cinci platforme de producție
în România și Moldova. Purcari Wineries este lider pe segmentul vinurilor
Premium din România, cu o cotă de 30% și cel mai mare exportator de vin din
Moldova, livrând în peste 40 de țări. Fondat în 1827, Chateau Purcari este cea mai

premiată vinărie din regiunea Europei Centrale și de Est la Decanter Londra 20152021, precum și cea mai bine cotată cramă pe Vivino cu un scor mediu de 4.1 din
5.0, bazat pe mai mult de 70.000 de recenzii. Din februarie 2018, Grupul este listat
la Bursa de Valori București sub simbolul WINE. Grupul este condus de Victor
Bostan, un veteran cu peste 30 de ani de experiență în domeniul vinicol și este
susținut de investitori instituționali de top precum: Conseq, East Capital, Franklin
Templeton, Fiera Capital, Horizon Capital și Norges Bank.
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 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.

