
 

 

Crama Ceptura, parte a Purcari Wineries PLC, investește într-un depozit modern 

pentru a susține creșterea regională 

 

 

București, 12 august 2022 

 

Purcari Wineries PLC (“Purcari Wineries”, “Grupul Purcari”, “Grupul”), unul dintre cei mai 

mari producători de vin și brandy din regiunea Europei Centrale și de Est, determinat de 

creșterea cererii de pe piețele sale de export, continuă să investească în îmbunătățirea 

operațiunilor sale logistice. Prin urmare, Purcari Wineries anunță că Vinăria Crama Ceptura, 

una dintre cele cinci platforme de producție ale Grupului, a finalizat investițiile într-un depozit 

modern.  

 

Purcari Wineries își exportă produsele în peste 40 de țări, Crama Ceptura fiind importatorul și 

distribuitorul exclusiv al vinului și brandy-ului Grupului în România, și un punct de export în 

țările europene.  

 

Pentru a susține tendințele de creștere a vânzărilor din România și Europa, Crama Ceptura a 

investit într-un depozit modern, eficientizând astfel fluxul logistic și reducând timpul necesar 

ca vinurile Grupului să ajungă de la liniile de producție la rafturile magazinelor și mesele 

consumatorilor. 

 

Noul depozit este situat în Ceptura de Jos, județul Prahova, iar suprafața sa utilă de peste 1.100 

de metri pătrați, oferă o capacitate de depozitare de aproximativ 1.000.000 de sticle. 

 

Depozitul funcționează ca antrepozit fiscal și a generat 10 locuri noi de muncă. 

 

“Creșterea cererii pentru produsele noastre și tendința minimizării timpului de livrare, ne-au 

determinat să investim într-un depozit modernizat în incinta Cramei Ceptura. Investiția este o 

modalitate de a asigura operațiuni fără întreruperi în cadrul procesului nostru de distribuție și 

va reduce riscurile aferente lanțului de aprovizionare. Noul depozit este un pas către un flux 

operațional fiabil și mai eficient.” – Victor Bostan, Director General 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 2015-

2021, 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 drept 

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. 
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