
 

 

 

 

Către:  Bursa de Valori București (BVB) 

cc: Cyprus Securities & Exchange Commission (Comisia Valorilor Mobiliare și a 

Bursei din Cipru - CySEC), Autoritatea de Supraveghere Financiară din România 

(ASF) 

Anunț și raport curent 

Data raportului: 08 martie 2022 

Denumirea Entității emitente: Purcari Wineries Public Company Limited    

Sediul social: 1 Lampousas Street, 1095, Nicosia, Cyprus 

Număr de telefon/fax.: +373 22 856 035/ +373 22 856 022 

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului din Cipru: HE201949  

Capital social subscris și vărsat: EUR 401,175   

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, 

Categoria internațională acțiuni 

Simbol: WINE 

Notificare 

privind actualizarea obligatorie conform Circularei Bursei de Valori din Cipru („CySEC”)  

nr. C490/02.03.2022  

 

Pe 02 martie 2022 CySEC a emis circulara nr. C490 care prevede următoarele: ”CySEC se așteaptă ca 

toți Emitenții să evalueze impactul financiar, precum și orice alte riscuri și incertitudini pe care le poate 

avea criza din Ucraina asupra afacerilor/operațiunilor sale și să notifice imediat”. 

 

În sensul respectării Circularei respective, Purcari Wineries Public Company Limited (“Compania”, 

”Purcari”) notifică următoarele: 

 

• Conform celei mai bune evaluări și înțelegeri a situației curente de către echipa executivă, riscul 

ca războiul curent din Ucraina să se extindă și în Moldova este extrem de redus. Neutralitatea 

Moldovei este prevăzută în Constituția țării. De asemenea Moldova nu se încadrează în narativa 

rusească de ”demilitarizare” și ”denazificare” utilizată de către Federația Rusă ca pretext pentru 

invadarea Ucrainei. 

• Moldova este totuși o destinație cheie pentru refugiații ucraineni. Aproximativ 240 000 de 

ucraineni au traversat hotarul cu Moldova începând cu 24 februarie 2022, reprezentând 

aproximativ 13% din total refugiați care au părăsit Ucraina de la începutul războiului. 

• Echipa Purcari a lansat pentru valul de refugiați un centru de ajutor și o linie de contact 24/7 

începând cu după-amiază zilei de 24 februarie, pentru a aranja cazarea pentru câți mai mulți din 
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cele zeci de mii de familii de ucraineni care fug din zona de conflict. Până la moment 8 000 de 

refugiați s-au oprit la cortul nostru improvizat să primească produse de primă necesitate: apă, 

băuturi calde, sandvișuri, pachete igienice, cartele telefonice gratuite, haine calde și asistență în 

a găsi un loc de cazare. 

• Peste 2 326 de refugiați, în principal femei și copii, au fost cazați la Chateau Purcari, în casele 

angajaților Purcari și la partenerii noștri.    

• Compania nu întâmpină careva perturbări semnificative ale activității sale de producere în 

România și Moldova. 

• Compania nu întâmpină la momentul acestei notificări careva perturbări semnificative în lanțul 

de aprovizionare. 

• Vânzările către Ucraina, Belarus și Federația Rusă reprezintă mai puțin de 6% din total vânzări 

ale Grupului Purcari în 2021. 

• La ziua de astăzi, creanțele comerciale aferente clienților localizați în Ucraina, Belarus și Russia 

reprezintă 988 mii USD. Echipa executivă consideră posibilitatea de a constitui un provizion de 

709 mii USD.  

• Compania nu a fost informată despre careva anulări semnificative ale contractelor existente. 

 

Compania nu a înregistrat până în prezent careva perturbări semnificative în activitatea operațională, și 

va continua să evalueze impactul financiar, precum și riscurile și incertitudinele aferente războiului din 

Ucraina asupra activității de business și va ajusta ghidajul pentru 2022 în dependență de evoluția 

situației. 

 

Cu considerațiune,  

 

___________________ 

Eugen Comendant 

COO 

 


