
 

 

Grupul Purcari finalizează achiziția a 76% din acțiunile Angel’s Estate 

București, 10 octombrie 2022 

 

Purcari Wineries PLC („Grupul Purcari”) a anunțat astăzi finalizarea achiziției a 

pachetului majoritar de 76% de acțiuni ale Cramei Angel’s Estate din Bulgaria (în 

continuare, „Angel’s Estate”, „Crama”).  

 

Angel’s Estate este o cramă cu ciclu complet de producere localizată lângă Stara 

Zagora, în una din cele mai proeminente regiuni vinicole din Bulgaria, Câmpia 

Tracică. Crama deține aproximativ 100 ha de podgorii proprii, capacitatea anuală 

de producere depășind un milion de sticle, producând unele dintre cele mai 

cunoscute branduri de vin în Bulgaria, inclusiv Angel și Stallion. 

 

„Achiziția Angel’s Estate este un pas spre realizarea viziunii noastre de a deveni 

campionul vinicol incontestabil în Europa Centrală și de Est, acționând ca un 

consolidator al acestei industrii fragmentate. Adăugăm Grupului nostru o nouă 

geografie, un mare privilegiu de a construi pe baza tradițiile vinicole milenare 



existente ale Bulgariei, inclusiv prin extinderea activităților de export ale Angel’s 

Estate. Anticipăm sinergii puternice de la venirea Angel’s Estate în familia Purcari 

și vom munci pentru a valorifica la maxim potențialul acestei companii.” – Eugen 

Comendant, Director Operațional, Purcari Wineries PLC. 

 

”Este un privilegiu să ne unim forțele cu Grupul Purcari și suntem entuziasmați de 

acest nou capitol pentru Angel’s Estate. Așteptăm cu nerăbdare să valorificăm 

potențialul extraordinar al industriei vinicole bulgare în parteneriat cu una dintre 

cele mai premiate și de succes vinării din lume.”, a adăugat Tsvetomila Georgieva, 

Director Executiv, Angel’s Estate. 

 

Tranzacția a fost asistată de către DGKV, PricewaterhouseCoopers și Mulberry 

Capital. 

 

Un tur virtual al Angel’s Estate este disponibil prin intermediul următorului link. 

 

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 ca o 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=TIeD_E_RLZk
mailto:investor.relations@purcari.wine


Anexe: Poze ale Cramei Angel’s Estate 

1. Crama 14 000 m2 

 

 

 

 

2. Platforma de producere 

 

3. Cramă: capacitate de 2.000 barrique-uri de 225l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Podgorie 100 ha 

 

 

 

 


