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Re: Eveniment important: inceperea programului de rascumparare a 329.156 actiuni
proprii in conformitate cu Hotararea AGA din 28.04.2021
Purcari Wineries Public Company Limited („Societatea”) informeaza actionarii cu privire
la inceperea programului de rascumparare actiuni proprii, in conformitate cu Hotararea
AGA din 28.04.2021, avand urmatoarele caracteristici:
1. Programul de rascumparare incepe la data de 10 august 2021;
2. BT CAPITAL PARTNERS S.A. a fost selectata sa furnizeze servicii de
intermediere pentru programul de rascumparare;
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3. Rascumpararea de actiuni se va petrece in conditiile legii si in limitele Hotararii
AGA din 28.04.2021*;
*Hotararea AGA din 28.04.2021 privind programul de rascumparare:
„Autorizarea Consiliului de Administrației a Societății să răscumpere până la
369.156 acțiuni la un preț ce nu depășește mai mult cu 5% prețul mediu de piață al
acțiunilor de la ultimele cinci sesiuni ale bursei, înainte de efectuarea achiziției
respective.
Autorizația de achiziție de acțiuni proprii se acordă pentru o perioadă de 12 luni de
la data prezentei rezoluții. Societatea poate deține acțiunile dobândite în cadrul
programului de rascumparare pentru o perioadă de până la 2 ani de la data achiziției.
Consiliul de Administrație al Societății are deplină discreție în ceea ce privește
implementarea programului de rascumparare, sub rezerva respectării legislației
aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, prețurile
la care vor fi achiziționate acțiunile, suspendarea sau anularea programului, numirea
terților pentru efectuarea achizițiilor în numele Societății”.
4. Conform Deciziei Consiliului de Administrație al Companiei din 14.05.2021,
Compania va efectua o răscumpărare de 329.156 de acțiuni proprii, în limitele
aprobate de acționari la AGA din 28.04.2021.
5. Societatea poate rascumpara un volum zilnic de actiuni de pana la 25% din volumul
mediu zilnic de actiuni ale Societatii, care sunt tranzactionate pe Bursa de Valori
Bucuresti, calculat potrivit art.3 ale Regulamentului (UE) nr. 2016/1052.
6. Societatea va raporta saptamanal in ceea ce priveste derularea acestui program de
rascumparare, potrivit prevederilor legale in vigoare.

___________________
Victor Arapan,
CFO
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