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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
Detalii adiționale privind Adunarea Generală Anuală a Acționarilor
din 29 Aprilie 2020
Data Raportului: 28 Aprilie 2020
Denumirea Entității emitente: Purcari Wineries Public Company Limited
Sediul social: Str. Lampousas nr. 1, 1095, Nicosia, Cipru
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 200.000
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București,
Categoria internațională acțiuni
Simbol: WINE
În conformitate cu prevederile art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață și ale art. 1 alin. 2) literele i) si ii) din Regulamentul ASF 5/ 2020 pentru
adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada
existenței stării de urgență generate de COVID-19, Purcari Wineries Public Company Limited
(”Compania”, „Purcari”) informează că AGA va fi organizată atât cu prezență fizică a
acționarilor cât și prin utilizarea votului prin corespondenta, în data de 29 Aprilie 2020
începând cu ora locală 10:00 la sediul Societății din București – str. Dr. Iacob Felix 17-19, etajul 4,
sector 1, București, România pentru orice persoană care figurează drept acționar în registrul acționarilor
Societății la data de 21 Aprilie 2020
Având în vedere măsurile și recomandările autorităților publice române în legatură cu prevenirea și
limitarea răspândirii COVID – 19, Compania recomandă acționarilor să respecte cu strictețe Ordonanțele
militare în vigoare și încurajează acționarii să utilizeze mijloacele electronice/de interacțiune la
distantă după cum a fost descris în Notificarea AGA din 29 aprilie 2020 publicată pe 6 aprilie 2020 și
disponibilă pe pagina corporativă a Companiei (https://purcari.wine/ro/page/aga-2020/)
De asemenea, Compania aduce la cunostință acționarilor săi:

posibilitatea ca Purcari să aplice restricțiile în vigoare la data desfășurarii Adunării Generale ale
acționarilor din 29.04.2020, cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în
spații închise, în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități;
avertizarea explicită potrivit căreia participarea la evenimente/întruniri publice desfășurate în spații
închise, în condițiile impuse de autorități , expune participanții la un risc legat de o posibilă contaminare cu
coronavirusul SAR-CoV-2, iar Compania și/sau conducerea Companiei nu ar putea fi ținute răspunzătoare
pentru un astfel de risc.

Cu considerațiune,
Victor Arapan
CFO

