
 

 

 

Purcari își consolidează prezența în Dealu Mare, regiunea vinicola de top 
din România  

 

București, 08 decembrie 2021 

Crama Ceptura SRL, societatea deținută în totalitate de Purcari Wineries Plc (“Grupul”, “Compania”), a 
anunțat astazi achiziția a 100% din Vinoteca Gherasim Constantinescu SRL localizată în comuna Merei, 
Județul Buzău. Vinoteca Gherasim Constantinescu este un producător de struguri din Dealu Mare 
fondat în 1999 cu 72,6ha de terenuri în proprietate, din care 50,2ha de vie în rod. Podgoria nouă va fi 
integrată în activitatea operațională  a Cramei Ceptura situată în apropiere. 

 ”Achiziția Vinotecii Gherasim Constantinescu va asigura Crama Ceptura cu struguri cu DOC Dealu 
Mare și va susține cererea în creștere pentru vinurile noastre. Am achiziționat peste 50ha de podgorii 
de înaltă calitate și avem suplimentar 22ha de teren pentru extindere ulterioară. Anul acesta plantația a 
produs o recoltă excepțională ca volum și calitate. Suntem entuziasmați de această achiziție, întrucât 
nu este o regiune mai bună în România pentru vinurile roșii decât Dealu Mare” a comentat Victor Bostan, 
Director General al Purcari Wineries. 

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 1,350 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. 


