
 

 

 

Purcari Wineries este inclus în indicele FTSE Global Micro Cap 

 

București, 21 februarie 2022 

Purcari Wineries Public Company Limited (BVB:WINE), unul dintre cele mai mari grupuri de vinuri și 

brandy din regiunea Europei Centrale și de Est, a obținut un nou succes prin îndeplinirea criteriilor de 

eligibilitate ale FTSE Russell. Purcari Wineries va fi inclus oficial în indicele FTSE Global Micro Cap 

începând cu martie 2022.  

Purcari Wineries („Purcari”, „Grupul”, „Compania”) este o companie de top pe piața de capital 

românească și singurul grup de vinuri și brandy inclus în indicele BET, principalul indice al Bursei de 

Valori din București (”BVB”) care reflectă performanța celor mai tranzacționate companii de pe BVB.  

Decizia FTSE de a include Purcari Wineries în Indicele său Global Micro Cap validează compania ca 

jucător relevant pe piața de capital, demonstrând capacitatea sa de a satisface și menține criterii 

exigente în ceea ce privește lichiditate și capitalizarea bursieră. Prezența în Indicele FTSE Global Micro 

Cap prevede o sporire a vizibilitații Grupului pentru categorii noi de investitori atât pe piețele interne cât 

și pe cele internaționale, ceea ce ar înseamna mai multă atractivitate și valoare adăugată potențială 

pentru investitorii Purcari. 

Eugen Comendant, Director Operațional Purcari Wineries:  

“Includerea Purcari Wineries în indicele FTSE Global Micro Cap reconfirmă ambițiile noastre de creștere 

și extindere pe piața de capital și este încă un pas spre atingerea viziunii de a deveni campionul 

incontestabil al industriei vinului din regiunea Europei Centrale și de Est. Aceasta este o realizare 

importantă care în continuare mărește vizibilitatea Purcari Wineries Group față de comunitatea globală 

de investitori, cât și a Europei Centrale și de Est ca o regiune atractivă pentru investiții.” 

Purcari Wineries este cel mai mare exportator de vin din Moldova, livrând în peste 40 de țări, cu 6 

platforme de producție și peste 1 350 ha de podogrii în gestiune. Chateau Purcari, brandul titular al 

Grupului, este cea mai premiată vinărie din lume, cu un număr de 333 de medalii de aur și argint la 

renumite concursuri internaționale. Pe lângă calitatea excepțională a vinului, Purcari excelează și la 

comunicarea cu investitorii, obținând doi ani consecutivi 10 din 10 la indicatorul VEKTOR. 

Despre indicele FTSE Russell 

Indicele FTSE Global Micro Cap face parte din seria FTSE Russell Global Equity Index Series (FTSE 

GEIS) și este creat pentru a oferi un barometru cuprinzător și imparțial pentru tranzacționarea 

segmentului de microcap la bursele naționale. 



FTSE GEIS include peste 16 000 de titluri de valoare cu capitalizare mare, medie, mică și micro pe 49 

de piețe dezvoltate și emergente la nivel global, cu o gamă largă de indici modulari disponibili pentru a 

viza piețe și segmente de piață specifice.  

 

FTSE Russell este un furnizor global de top de soluții de benchmarking, analiză și date pentru investitori, 

oferindu-le o viziune precisă asupra pieței relevante pentru procesul lor de investiții. Seria Index se 

concentrează pe aplicarea celor mai înalte standarde ale industriei în proiectarea și guvernanța indicilor, 

utilizând în același timp o metodologie transparentă, bazată pe reguli și informată de comitete 

independente ale participanților de top pe piață. 

 

FTSE Russell este deținută în totalitate de London Stock Exchange Group. 
Mai multe despre FTSE Russell: https://www.ftserussell.com/products/indices/geisac 

Despre Purcari 

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 65 000 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, Fiera Capital, Franklin Templeton, Horizon Capital și SEB. 

Informații 

investor.relations@purcari.wine  

Declarație generală a responsabilității 

Prezentul document poate conține declarații anticipative bazate pe estimări și previziuni care, prin natura lor, sunt 

supuse unor riscuri, incertitudini și factori care nu țin de controlul sau de capacitatea noastră de a prezice. Aceste 

declarații anticipative nu ar trebui considerate ca o garanție a performanței viitoare, rezultatele efective ar putea 

să difere semnificativ de cele exprimate sau implicite. 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 prospective. 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, o invitație de a cumpăra acțiuni în 

cadrul Grupului sau un îndemn de antrenare în alte activități de investiții. 
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