
 

 

Eugen Comendant demisionează ca și COO, rămâne în Consiliul de 
Administrație. Purcari publică rezultate comerciale preliminare pentru 2022  

 

București, 20 ianuarie 2023 

Purcari Wineries Public Company Limited („Grupul”, „Compania”, „Purcari” – BVB:WINE), unul din 
producătorii principali de vin din Europa Centrală și de Est, a anunțat astăzi că Eugen Comendant, 
Directorul Operațional („COO”), va părăsi poziția sa de COO pentru a explora noi oportunități.  Domnul 
Comendant este de asemenea membru al Consiliului de Administrație Purcari și va continua să activeze în 
Consiliu după demisia voluntară din funcția de Director Operațional.   

În rolul său de Director Operațional, Eugen Comendant a supravegheat o serie de domenii la nivel de Grup, 
inclusiv marketing, vânzări, finanțe, dezvoltare produse, juridic, HR, Fuziuni și Achiziții („M&A”), IT și Relații 
cu Investitorii. Domnul Comendant a contribuit semnificativ la succesul Companiei prin viziunea sa 
strategică și leadership puternic, gestionând inițiative cheie și ghidând proiecte importante în aceste arii 
de business, ceea ce a contribuit la consolidarea poziției Grupului Purcari ca lider regional în industria 
vinului. 

Ultima zi de activitate a lui Eugen Comendant în funcție de Director Operațional va fi 31 martie 2023. 
Domnul Victor Bostan, Directorul Executiv al Purcari Wineries, va supraveghea responsabilitățile 
funcționale ale Directorului Operațional până la o nouă numire în această funcție. Domnul Eugen 
Comendant va păstra poziția sa de membru al Consiliului de Administrație al Purcari Wineries, unde va 
continua să ofere ghidaj și suport de valoare Companiei. 

„Suntem profund recunoscători lui Eugen pentru tot ce a facut pentru Purcari și îi dorim toate cele bune 
în noile sale acțiuni,” a zis Victor Bostan, CEO. „Leadership-ul și expertiza sa au fost de neprețuit pentru 
companie, și îi vom duce lipsă în activitatea de zi cu zi. Cu toate acestea, suntem încântați ca el va continua 
să fie parte din echipa Purcari ca și membru al Consiliului de Administrație.”  

„Suntem întristați să-l vedem pe Eugen Comendant părăsind echipa Purcari, în timp ce el și familia sa a 
decis să facă următorul pas în călătoria lor de viață, dar suntem recunoscători pentru contribuția 



semnificativă adusă companiei și îi dorim toate cele bune în noile sale încercări”, a adăugat Vasile Tofan, 
Președintele Consiliului de Administrație. 

„Prețuiesc oportunitatea de a fi făcut parte din echipa Purcari și de a fi putut contribui la creșterea și 
evoluția companiei”, a spus Eugen Comendant. „Am avut plăcerea de a lucra cu oameni incredibil de 
talentați, ambițioși și dedicați, cu care sunt fericit că am împărtășit multe succese și realizări. Deși cu 
siguranță îmi va lipsi echipa și mediul energic de la Purcari, sunt încântat să susțin în continuare echipa în 
calitate de membru al Consiliului de Administrație. Sunt încrezător că Purcari Wineries este într-o formă 
excelentă pentru a continua drumul spre a deveni campionul incontestabil al industriei vinului din Europa 
Centrală și de Est." 

Rezultate comerciale preliminare 

Compania a publicat astăzi și rezultatele comerciale preliminare pentru trimestrul IV și întreg an 2022, 
înaintea rezultatelor financiare preliminare care urmează a fi raportate pe 28 februarie 2023. Grupul a 
înregistrat venituri de 302,6 milioane RON pentru întreg an 2022, în creștere cu 22% față de anul 
precedent, peste ghidajul anual de 15-20% anunțat anterior. Veniturile au ajuns la 102,9 milioane RON în 
trimestrul IV, cu +26% față de aceeași perioadă a anului trecut (față de +20% în primele trei trimestre 
2021). 

„Suntem încântați de rezultatele noastre pentru 2022, obținute într-un context macroeconomic dificil și 
suntem optimiști cu privire la noul an care urmează, în care ne dorim să menținem ritmul nostru de 
creștere accelerată, și vom continua să muncim din greu pentru a îndeplini și depăși așteptările 
consumatorilor, echipei și investitorilor noștri”, a comentat Victor Bostan, CEO. 

Despre Purcari Wineries 

Purcari Wineries Public Company Limited  este unul dintre cele mai mari grupuri de vinuri și brandy din 
regiunea Europei Centrale și de Est. Grupul gestionează aproximativ 1450 de hectare de podgorii și 
operează șapte platforme de producție în România, Moldova și Bulgaria. 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 78.000 de recenzii. Din februarie 2018, 
Grupul este listat la Bursa de Valori București cu 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. 


