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Notificare
privind actualizarea obligatorie conform Circularei
Comisiei Valorilor Mobiliare și a Bursei din Cipru („CySEC”)
nr. C360/06.03.2020 și Comunicatului ASF din 12.03.2020
În conformitate cu cerințele CySEC și ASF de monitorizare și evaluare a impactului financiar, precum
și orice alte riscuri și incertitudini pe care le poate avea evoluția COVID-19 asupra afacerilor
Emitenților, Purcari Wineries Public Company Limited (“Compania”) vine cu o următoare actualizare
la notificarea din 13.03.2020.
Numărul cazurilor COVID-19 în țările unde Compania are platforme de producere au crescut la data
de 17.03.2020 la 30 în Moldova și 184 în Romania.
Guvernul Moldovei a instituit Cod Roșu de coronavirus la nivel national, astfel, următoarele acțiuni au
fost înteprinse:




Instituțiile preșcolare, școlare și de învățământ superior sunt închise.
Două puncte de trecere a frontierii și-au sistat activitatea.
Piețele agricole, restaurantele, locurile de agreement au fost inchise. Restricția nu se aplică la
magazinele alimentare, farmacii și stații PECO.



Au fost sistate zborurile între Moldova și țările Europene, circulația rutieră și feroviară a fost
limitată. Restricția nu e aplică la transporturile de bunuri.

Președintele României Klaus Iohannis a decretat începând cu 16.03.2020 stare de urgență pentru 30 de
zile, care include o serie de măsuri cu aplicabilitate directă sau graduală:






Instituțiile preșcolare, școlare și de învățământ superior sunt închise.
O serie de puncte de trecere a frontierii și-au sistat activitatea.
Restricții privind circulația pot fi applicate gradual după necesitate.
Locurile publice, restaurantele, cluburile sunt închise gradual.
Se pot plafona prețurile la medicamente, alimente de primă necesitate, utilități în limita prețului
mediu din ultimele 3 luni înaintea declarării stării de urgență.

Au fost întreprinse următoarele acțiuni la nivel de Companie:





Oficiile din Chișinău și București au fost închise, iar majoritatea angajaților lucrează la
distanță.
Echipele de vânzări lucrează în teren pentru a asigura că produsele Companiei sunt disponibile
consumatorului. Măsuri de siguranță sporite au fost luate: dezinfectante, echipamente de
protecție, utilizarea doar a transportului companiei, ședinte online.
Toate platformele de producere în Moldova și Romania opereaza în regim normal.
Au fost luate toate măsurile de precauție necesare pentru a minimiza orice impact negativ
asupra sănătății și bunăstării angajaților Companiei, precum și pentru asigurarea sustenabilității
operaționale;

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 răspândirii
COVID-19 asupra activității de business și va ajusta ghidajul pentru 2020 în dependență de evoluția
situației.
Cu considerațiune,

___________________
Victor Arapan
CFO

