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DECLARAȚIE GENERALĂ PRIVIND RĂSPUNDEREA

ACEASTĂ PREZENTARE ESTE PUSĂ LA DISPOZIȚIE PE ACEST WEBSITE DE CĂTRE PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (Societatea) ȘI ARE DOAR SCOP DE INFORMARE. 

Această prezentare și conținutul său nu sunt, nu se intenționează și nu pot fi interpretate ca făcând parte sau constituind o ofertă sau invitație de a vinde ori de a emite, ori o solicitare de ofertă de a cumpăra sau 

de a subscrie nicio acțiune emisă de Societate și filialele sale (Grupul) în nicio jurisdicție sau un îndemn de implicare într-o activitate de investiție; de asemenea, acest document sau o parte din acesta ori faptul că 

a fost pus la dispoziție nu constituie temeiul niciunei oferte de cumpărare și al niciunei subscrieri de valori mobiliare emise de Societate și nici nu poate fi luat în considerare în niciun fel. 

Nicio parte a prezentării și nici faptul că a fost distribuită nu reprezintă o parte a niciunui contract de achiziție sau investiție în orice membru al Grupului și nu va fi luat în considerare în legătură cu asemenea 

achiziție sau investiție; de asemenea, prezentarea nu reprezintă o recomandare în legătură cu acțiunile emise de Societate și nu trebuie înțeleasă ca reprezentând consiliere juridică, fiscală ori financiară. 

Destinatarul trebuie să recurgă la propria lui evaluare independentă și la toate investigațiile pe care le consideră necesare cu privire la aceste informații. 

Informațiile prezentate, care nu pot fi interpretate ca fiind cuprinzătoare, nu au fost verificate în mod independent de către sau în numele Grupului, și nici Societatea, nici administratorii, directorii, angajații, afiliații, 

consilierii sau agenții acesteia nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere pentru / și nici nu fac vreo declarație sau oferă vreo garanție, explicită sau implicită, în legătură cu acuratețea, caracterul complet sau

exactitatea acestor informații, care nu se doresc a reprezenta o declarație completă sau un rezumat al operațiunilor, situației financiare, piețelor sau evoluțiilor menționate în această prezentare. Informația 

prezentată în această prezentare nu poate fi luată în considerare în niciun scop. În cazul în care această prezentare citează orice informații sau statistici ce provin de la o sursă externă, nu se poate considera că 

Societatea a adoptat sau a aprobat aceste informații sau statistici ca fiind corecte. Nici Societatea și nici administratorii, directorii, angajații sau agenții săi nu acceptă nicio răspundere pentru orice pierderi sau

daune rezultate din utilizarea oricărei părți a acestei prezentări. 

Această prezentare poate include declarații care nu sunt fapte din trecut și care reprezintă „declarații anticipative”, categorie care include, dar fără a se limita la, orice declarații care sunt precedate de, urmate de, 

sau care cuprind următorii termeni: „ar putea să”, „va”, „ar trebui”, „se așteaptă”, „intenționează”, „estimează”, „prezice”, „anticipează”, „plănuiește”, „consideră”, „încearcă”, „continuă”, „se obligă”, „garantează” sau 

orice alte expresii similare ori forme negative ale acestora. Aceste declarații anticipative includ toate aspectele care nu sunt fapte din trecut. Asemenea declarații anticipative implică riscuri cunoscute și 

necunoscute, incertitudini și alți factori importanți care se află în afara controlului Societății și au legătură cu evenimente ori depind de circumstanțe care se vor produce sau nu în viitor, care ar putea să aibă drept 

consecință o diferență substanțială între rezultatele, performanța sau realizările reale ale Societății și rezultatele, performanța sau realizările viitoare exprimate sau presupuse de aceste declarații anticipative. 

Declarațiile anticipative incluse în prezentare se bazează pe numeroase presupuneri și au drept unic scop ilustrarea rezultatelor ipotetice ale acelor presupuneri. Ca urmare a acestor riscuri, incertitudini și 

presupuneri, nu trebuie, în special, să luați în considerare aceste declarații anticipative ca și cum ar reprezenta o prezicere a rezultatelor reale, o promisiune sau o garanție cu privire la trecut sau viitor ori ca o 

indicație, asigurare sau garanție că presupunerile pe baza cărora au fost pregătite proiecțiile, așteptările, estimările sau prospecțiunile ori informațiile sau declarațiile cuprinse în prezenta prezentare sunt precise ori 

complete. Performanța trecută a Grupului nu va reprezenta un ghid în legătură cu performanța viitoare. Nicio afirmație din această prezentare nu este menită să reprezinte o prognoză de profit. Nu se intenționează 

ca această prezentare să conțină toate informațiile care pot fi necesare în ceea ce privește Societatea sau Grupul și, în orice caz, fiecare persoană care a primit această prezentare trebuie să facă o evaluare

independentă a acestor informații. 

Această prezentare conține referiri la anumiți indicatori financiari și operaționali nedefiniți de IFRS. Acești indicatori suplimentari nu trebuie priviți în mod izolat sau ca alternative la situația financiară a Societății, 

rezultatele operaționale sau intrările de numerar prezentate conform IFRS în situațiile sale financiare consolidate. Indicatorii financiari și operaționali nedefiniți de IFRS utilizați de Societate pot diferi și pot să nu fie

comparabili cu indicatori denumiți în mod similar și utilizați de alte societăți.

Informațiile cuprinse în această prezentare sunt prezentate astfel cum ele există la data prezentării și Societatea nu își asumă nicio obligație de a le actualiza sau revizui pentru a reflecta evenimente sau 

circumstanțe care apar după data prezentării sau pentru a reflecta apariția unor evenimente neprevăzute.

Distribuirea acestei prezentări în anumite jurisdicții poate fi restricționată prin lege și persoanele care intră în posesia acesteia sunt obligate să se informeze cu privire la și să respecte aceste restricții și limitări. Nici

Societatea și nici administratorii, directorii, angajații, afiliații, consilierii sau agenții săi nu acceptă nicio răspundere față de nicio persoană în legătură cu distribuirea sau deținerea prezentării în orice jurisdicție.

Investițiile în acțiunile Societății sunt supuse anumitor riscuri. Orice persoană care ia în considerare o investiție în acțiunile Societății trebuie să consulte propriii consilieri juridici, fiscali și contabili pentru a determina

de o manieră independentă caracterul adecvat și consecințele unei astfel de investiții.
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PREZENTATORII DE ASTĂZI

 A fondat Grupul în 2002

 Peste 35 de ani 

experiență în industria 

vinului

 A construit și vândut una 

din cele mai mari 

companii vinicole din RU

 Universitatea Tehnica, 

Oenologie

 Vorbește fluent FR, RO, 

RU

Victor Bostan
Director General, 

Fondator

Victor Arapan
Director Financiar

 20 de ani experiență 

bancară, audit, 

finanțare societară

 10+ ani experiență 

companii vinicole

 Ex-PWC, Acorex

Wineries

 Institutul International 

de Management, 

Finante

 Vorbește fluent EN, 

RO, RU

Vasile Tofan
Președintele 

Consiliului

 10+ ani experiență în 

FMCG

 Partener la Horizon 

Capital, $700m+ AUM

 Ex- Monitor Group, 

Philips

 MBA Harvard 

Business School

 Vorbește fluent EN, 

RO, RU, FR, NL

John Maxemchuk
Director Executiv

 20 de ani experiență de 

management, inclusiv 

10 ani în Moldova 

 Ex-MetroMedia, 

Sun/Orange, AT&T

 Wharton, MBA Harvard 

Business School

 Vorbește fluent EN, RO

Diana Durnescu
Manager IR

 Peste 5 ani experiență

în atragerea ISD, 

dezvoltarea afacerilor

 Ex-Oficiul Prim-

ministrului pentru ISD

 Academia de Studii 

Economice

 Vorbește fluent EN, 

RO, RU
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AGENDA

1 Grupul Nostru

2 Rezultate Operaționale 1S 2018

3 Actualizare Perspective 2018

4 Întrebări și Răspunsuri

Rose de Purcari,

90 puncte de la

Wine Enthusiast,

#1 Rosé premium în 

România
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GRUPUL NOSTRU: AVANTAJ COMPETITIV, INTR-O PIAȚĂ ATRACTIVĂ1

Piață 

atractivă

Avantaj 

Competitiv

#1 brand premium 

de vin în România

#1 cea mai 

premiată vinărie 

din ECE la 

Decanter, “Jocurile 

Olimpice în vin”

#1 crama cu cea 

mai rapidă creștere 

în România

#2 marja EBITDA in 

grupul companiilor

vinicole globale

listate

#1 pe Instagram, 

Vivino, nivel foarte

inalt de angajare cu 

milenialii în 

Romania

Evoluție seculară

de la bere, băuturi

spirtoase la vin, în

special în Europa 

Centrală și de Est

Spațiu de a crește: 

consumul de vin în

Polonia = ¼ 

Germania, pe cap.

Scaderea

plantațiilor de viță-

de-vie, creaza

deficituri, creșterea

prețurilor

România+Moldova

indiscutabil #1dupa 

mărimea plantațiilor 

viței de vie în ECE, 5 

ori fata de #2

Creșterea piata

vinului ‘16 -’20P în

România 9.0% 

anual față de 1.9% 

in cazul berii
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MODELUL NOSTRU DE BUSINESS: LUX ACCESIBIL

Vinificație modernă, 

competitivă ca si costuri

Un lux

accesibil

Marketing 

diferențiat

Purcari se poziționează la intersecția 

a trei teme: 

 Vinificație modernă: focus pe

brand vs. terroir si focusare pe un 

raport calitate pret excelent

 Lux accesibil: vinurile Purcari 

sunt un exemplu de lux accesibil, 

un patrimoniu datând din 1827, 

clasându-se printre cele mai

premiate vinarii din Europa

 Marketing diferențiat: compania

nu se teme să fie diferita in 

abordarea marketingul, 

prioritizând canalele digitale și

concentrându-se pe conținut

angajant vs. publicitate tradițională

1
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Misiunea noastră

Viziunea noastră

Să devenim un campion vinicol 

incontestabil în ECE, acţionând ca un 

consolidator al unei industrii 

fragmentate

Să aducem bucurie în viața

oamenilor, oferindu-le vinuri de înaltă

calitate, inspiraționale, etice și la un 

raport calitate-preț excelent.

1 MISIUNEA, VIZIUNEA ȘI VALORILE NOASTRE

Valorile noastre

Motivați
Câștigăm pe piață pentru că ne-o dorim mai mult

Integri
Mereu facem lucrul etic-corect, iar banii vor urma

Economi
Doar asa putem oferi un raport calitate pret mai bun

Diferiți
Ne mândrim că venim cu o privire nouă asupra lucrurilor

Mai buni
Imbunatatire continua – atât vinurile cât și oamenii
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VIZIUNE: SĂ DEVENIM CONSOLIDATORUL UNEI PIEȚI FRAGMENTATE

Volumul top-3 jucători per țară, %

Pe măsură ce piața vinurilor pune un mai mare focus pe brand in comparative cu terroir, 

și liderii isi maresc scara, nivelul de sofisticare, consolidarea pietei se va accelera

#1

#2

#3

Sursa: Euromoniitor 2016, cota de piață pentru cei mai mari jucători din categoria vinului; * exclude Murfatlar, în insolvabilitate

1

Bere

68

Vin

18

82

Bere

79

Spirtoase Vin

41
39*

10

Bere Vin

74

63

77

Bere

36

Vin

67

Spirtoase Spirtoase Spirtoase
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#1 EVIDENT ÎN PREMIUM ÎN ROMÂNIA, COTA CONTINUĂ SĂ CREASCĂ

Notes: (1) period from Jan 2018 to May 2018 (2) period from Jan 2018 to May 2018

Sources: Nielsen report; Purcari Group = Purcari, Crama Ceptura and Bostavan brands; Lacrima lui Ovidiu brand
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Purcari si-a crescut cota de piata de 3 ori in 4 ani…

Cotnari

Purcari (Grup)

Jidvei

Vincon

Cramele Recas

Ponderea valorica în TOTAL piața de retail, România, %
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Samburesti

Crama Ceptura

Murfatlar* 30% + cota de 

piață în Premium 

pentru grup

(2)(1)

1

Ponderea valorica in Premium (RON 30+/litru) piața de retail, %
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TRACK RECORD DE CREȘTERE RAPIDĂ, PROFITABILĂ

Notă: Venituri pentru grupul Purcari conform situațiilor financiare consolidate, venituri pentru alte vinării raportate de conturile statutare ale Ministerului Finanțelor; Datele Ministerului Finanțelor nu sunt pe bază

consolidată. Pentru Recas, Vincon, Halewood, Tohani, Budureasca a fost luată în considerare numai principala companie a grupului. Pentru Husi și Segarcea marja de profit din 2016 și veniturile CAGR'15-16 au 

fost considerate ca 2017 nu au fost încă publicateSursa: datele companiei, datele publice

Grupul Purcari - # 1 cu cea mai rapidă creștere și profitabilitate printre cramele mari din România
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Veniturile CAGR'15-17 în lei față de marja de profit în 2017 a primelor zece vinării din România, 2017

Dimensiunea bulei reprezintă venituri 2017

1
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ÎN TOPUL CRAMELOR ROMÂNEȘTI ÎN ENGAGEMENT, CALITATE

Brand aspirațional cu care consumatorii se identifică

Numărul de #hashtaguri ale brandului pe Instagram, branduri cheie Românești

Cel mai mare număr de ratinguri și scoruri top pe Vivino

Axa X– Numarul ratingurilor Vivino; Axa Y – scorul mediu Vivino

7,874

3,621 3,492

1,346

755 623
301

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

0 5,000 10,000 15,000 20,000

1

Nota: Purcari - #purcari, Cramele Recas - #recas, Jidvei - #jidvei, Cotnari - #cotnari, Budureasca - #budureasca, Samburesti - #samburesti, Segarcea - #segarcea

Sursa: Instagram, Vivino din 8 August 2018 
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Marja EBITDA – grupuri vinicole similare la nivel mondial

33%
32%

29%

21%

18% 18%

16%

14%
13% 13%

10% 10%

6%

4%

15%

Marja EBITDA, 2017, %
Mediana

MARJA EBITDA TOP FAȚĂ DE BENCHMARK; SPAȚIU DE CREȘTERE

(1)
(1)

(1)
(2)

Zhejiang 

Guyuelongshan

Shaoxing Wine 

(3)

1

Sursa: IFRS Rezultate Financiare Consolidate ale Grupului, Capital IQ data din 11 May 2018 ; toate cifrele se bazează pe datele din valuta  funcțională a fiecărei companii

Anul Financiar sfarseste 06/30; ex: pentru 2016, rezultatele financiare din 06/30/2017 au fost luate în considerare

(1) Sfârșitul anului financiar 03/31; ex pentru 2016, rezultatele financiare din 03/31/2017 au fost luate în considerare

(2) Rezultatele Financiare din 12/31/2016 au fost luate în considerare, deoarce FY2017 Rezultatele financiare nu sunt deocamdată disponibile
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AGENDA

1 Grupul Nostru

2 Rezultate Operaționale 1S 2018

3 Actualizare Perspective 2018

4 Întrebări și Răspunsuri

Crama Ceptura -

Astrum, vizează

segmentul de 15-20 

RON / sticlă, 

segment care 

reprezintă

aproximativ 20% din 

vânzările pietei, pe

care Grupul a 

început să-l 

urmărească abia

acum
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CREȘTERE ROBUSTĂ A VENITURILOR SI MARJELOR2

16.8

23.1

1S20181S2017

+38%

11.3

16.0

1S2017 1S2018

+41%

EBITDA Ajustată1 Profit Net

RON m RON m

28.6% 33.1%

Marja EBITDA

19.3% 22.8%

Marja Profit Net

58.8

70.0

1S20181S2017

+19%

Venituri

RON m

Notă: 1 - excluzând costurile non-recurrent, legate de IPO
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2 PUNCTE CHEIE OPERAȚIONALE PENTRU 1S 2017

Creștere robustă a 

veniturilor

Bostavan creștere

lentă, focus pe 

învigorarea

brandului

Marje solide, in 

pofida unui curs de 

schimb potrivnic

Feedback-ul pe 

calitate mai bun 

decât oricând

Creștem ghidajul pe 

marja pentru 2018

• Vanzarile au crescut cu 19% fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 70 milioane RON

• România rămâne motorul principal de creștere, + 57% în T2 și + 44% în S1 

• Menținerea tendinței de premiumizare: Purcari, Bardar, Ceptura cresc mult mai repede decât Bostavan

• Vinurile 2017 foarte apreciate, cu 50 de medalii câștigate până acum la competiții de top

• Scorul mediu Vivino a urcat la 4,0 (a fost de 3,9) pe baza a peste 18, 000 de recenzii

• Vânzări puternice de vară, datorită supra-indexării vinurilor Rose și Albe în portofoliul nostru

• Mentinem ghidajul de + 24-28% pentru venituri, dat fiind accelerarea așteptată în S2

• Creșterea din iulie (40%+) și comenzile din august (25%+ anul trecut) susțin tendința de accelerare

• Imbunatatim ghidajul pe profitabilitate cu 1.0 pp: 34-37% pentru EBITDA și 24-27% pentru profitul net

• Bostavan doar +3% - frâna pentru piețele dependente de Bostavan in mix, Polonia, Cehia, Slovacia

• Managementul prioritizeaza marjele vs volume; cresteri selective de preturi

• Lucrăm la reconfigurarea brandului, cu lansări noi așteptate în T4, înainte de contractele pentru 2019

• Marja brută stabila, în pofida MDL mai puternic, compensată de un mix mai bun, cresteri de prețuri

• Controlul bun al SG&A a imbunatatit marja EBITDA cu 4,5 pp

• Anticipam imbunatatiri suplimentare in S2 de la reformele fiscale anuntate de guvernul MD
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PIEȚE: ROMÂNIA PIAŢA CU CEA MAI MARE ŞI MAI RAPIDĂ CREȘTERE2

Piața
Pondere vânzări, 

1S18, % Comentarii

RO

MD

PL

ASI

CZ

SK

UA

RoW

43%

22%

10%

6%

5%

3%

11%

• RO: creșterea în T2 a accelerat la + 57%, brandul Purcari +66%.

Pe termen lung insa, anticipam Crama Ceptura sa fie motorul

principal de crestere, pe palierele mediu si premium, +40% în

S1 și +43% în T2. Cota totală de piață în România rămâne la

doar 9% (de la 3% în 2014), cu mult spațiu de creștere.

• MD: creșterea a încetinit în T2, urmând livrari foarte puternice în

T1 (+48%). Focus pe creșterea segmentului spumant recent

introdus, care este la fel de mare ca segmentul vinului, dar în

care avem o prezență limitată.

• PL: scăderea volumelor la cresterea de prețuri, prioritizam

marja. Brandul Bostavan performeaza sub asteptari. O

campanie de întinerire a brandului planificată pentru toamnă,

inclusiv inovatii de produs. Am câștigat un cont important Lidl.

Expedierile au început în iulie.

• ASIA: vanzarile in T2 +44%, după scăderea din T1, ca urmare a

transferurilor întârziate în T4, ceea ce a creat hangover de stoc.

Așteptăm continuarea creșterii puternice în T3.

• CZ, SK: tracțiune bună în Cehia, afectata de probleme de

lichiditate la un distribuitor în Slovacia. Am finisat tranzitia la un

nou distribuitor (top 3 în SK). Așteptăm revernirea la creșterea

normală. Ca și în Polonia, focus pe învigorarea Bostavan.

• UA: vanzarile secondare (de la distribuitor) foarte bune.

Vanzarile primare anticipate sa creasca, din moment ce stocurile

la distribuitor au scazut.

Creștere,

1S18 yoy, %

+44%

+20%

-6%

-10%

-4%

-11%

+15%
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Brand

TRECEREA PE PREMIUM, FOCUSARE PE CREȘTEREA PURCARI2

Pondere vânzări, 

1H18, % Comentarii

40%

30%

18%

12%

• PURCARI: creștere puternică - în special România,

Moldova și Polonia în T2. Brandul a ajuns la o cotă de

piață de 26% în segmentul premium din România, dar

în mare măsură condusă de București. Vedem spatiu

foarte mult pentru cresteri suplimentare.

• BOSTAVAN: performanță proasta, din motive atât

structurale (brandul gata de makeover), cât și de

obstacole temporare (distribuitor in SK). Management

încrezător în capacitatea de a rezolva provocarile.

• CRAMA CEPTURA: linia Astrum, motorul nostru

principal de creșteri viitoare și produsul cu cea mai

mare creștere, mai mult de 2x. Crama Ceptura își

propune să fie un brand național în România, dar este

doar la 4,3% cota de piata (față de liderul Cotnari 15%)

– foarte mult spațiu de creștere.

• BARDAR: creșterea s-a diminuat în T2, în principal în

transporturile vrac reduse către Belorusia. Continuăm

să ne concentrăm pe vânzarea în sticle.

Creștere

1H18 yoy, %

+24%

+3%

+40%

+28%



Page 18

ROMÂNIA OFERĂ INCA FOARTE MULT SPAȚIU PENTRU CREȘTERE2

Note 1 – Sursa: Bank of Georgia, 9M 2017 Report; Nota 2– Sursa: Statista, Cota de piață a producătorilor autohtoni de vin din Statele Unite în 2015; Nota 3 - Raportul anual Concha y 

Toro 2016 privind vânzările în Chile și cifrele referitoare la mărimea pieței de la vinul din Chile.

S-VestBucurești

6%

VestCentral

7%

12%

4%

N-Est

3%

Focus pe creștere în afara de București

Cota de piata a grupului Purcari pe regiuni, 

2017

Spațiu mare pentru creșterea distribuției

Crama Ceptura - distribuție ponderată vs. alte companii 

vinicole, 2017

Vincon

100%

Cotnari Crama 

Ceptura

100%

72%

Crama 

Ceptura

Cotnari Vincon

94%

84%

39%

Grupuri vinicole similare

Cota de piață, %

21% în US2

35% în Georgia1

18% în Chile3

Supermarketuri Retail Tradițional
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MARJELE: SOLIDE ÎN CIUDA EFECTELOR ADVERSE FX2

Comentarii
RON m 1S17 1S18

∆ 

’18/’17

Venituri 58.8 70.0 +19%

Costul Vânzarilor (28.3) (33.9) +20%

Profit Brut 30.5 36.0 +18%

Marja Profit Brut 52% 51% -

SG&A (16.6) (17.4) +5%

Marketing și vânzări (4.1) (5.5) +34%

Generale și Administrative (12.4) (12.4) -1%

Alte cheltuieli (0.1) 0.4 n.a.

EBITDA 16.8 22.2 +32%

EBITDA ajustat1 16.8 23.1 +38%

EBITDA ajustat marja 29% 33% -

Profitul Net 11.3 16.0 +41%

Marja Profit Net 19% 23% -

Profit Net fara control 10.0 14.4 +45%

Marja de profit net fara

control
17% 21%

Notă: 1 - excluzând costurile non-recurrent, legate de IPO

• Marja brută a scăzut ușor asupra efectelor adverse ale aprecierii

MDL, continuând în T2. Cu toate acestea, îmbunătățirea mixului și

selectarea creșterilor de preț au compensat impactul negativ Fx.

• SG & A a rămas sub control, în pofida efectului advers al MDL mai

puternic asupra salariilor (a se vedea detaliile de pe pagina

următoare), precum și costurile aferente unei companii publice

(compliance, legal, IR etc.)

• Marketingul și vânzările cresc în fata vânzărilor, ca urmare a 

listarilor noi, care reprezintă un cost upfront pentru a plasa

produse noi pe raft sau pentru a extinde cota de raft. 

• Marja EBITDA ajustată de +4.5pp la 33%, în intervalul de ghidaj și

se așteaptă să se consolideze în 2S având în vedere vânzările

sezoniere mai mari.
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ABORDAREA DISCIPLINATĂ A CHELTUIELILOR G & A2

RON m 1S17 1S18
∆ 

’18/’17

% din 

vânzări

’17

% din 

vânzări‘

18

Cheltuieli pentru

angajați
(1) 5.60 6.69 +19% 9.5% 9.6%

Deprecierea (2) 0.47 0.86 +83% 0.8% 1.2%

Amortizarea 0.07 0.08 +19% 0.1% 0.1%

Taxe 

profesionale
(3) 0.40 1.98 +400% 0.7% 2.8%

Taxe 0.48 0.56 +17% 0.8% 0.8%

Deplasări 0.22 0.24 +9% 0.4% 0.3%

Chirie 0.23 0.19 -16% 0.4% 0.3%

Taxe bancare 0.04 0.05 +22% 0.1% 0.1%

Reparații 0.13 0.14 +10% 0.2% 0.2%

Altele (4) 4.80 1.56 -67% 8.2% 2.2%

Total 12.43 12.35 -1% 21.1% 17.7%

Comentarii

• Costuri G & A stabile, majoritatea articolelor

continuă să scadă în cota de venit

• (1) Costurile angajaților au crescut ușor pe 

aprecierea continuă MDL + 8,5% față de 

RON în 2T 2018)

• (2) Creșterea ușoară a deprecierii G & A din 

cauza investițiilor în echipamente și

vehicule

• (3) Circa 0,92 milioane RON costurile IPO, 

creșterea costurilor de conformare, se 

așteaptă să rămână stabile în viitor

• (4) Efectul semnificativ al variației

aprovizionarilor, elementul unic
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APRECIEREA PUTERNICĂ MDL, AFECTEAZA NEGATIV MARJELE

15.0000

16.0000

17.0000

18.0000

19.0000

20.0000

21.0000

 2016  2017  2018

MDL vs USD: 2016 – 2018 FX evoluțieMDL vs EUR: 2016 – 2018 FX evoluțieMDL vs RON: 2016 – 2018 FX Evoluție
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4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

 2016  2017  2018

Sursa: Banca Nationala a Moldovei 1 Iulie 2018 

16.2% 12.8% 18.0%

8.5% 6.0% 7.8%

Aprecierea MDL vs. 2T16

Aprecierea MDL vs. 2T17

2
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RĂMANEM A FI  CEA MAI PREMIATĂ VINĂRIE DIN ECE

Cea mai premiată vinărie din ECE la Decanter, 

“Olimpiada de vin”

# medalii Decanter in 2015 - 18(1)

43

36

33 32
32

30

21

16

16 15
15 14

12
7

6

#1

2013 20152014 20182016 2017

IWSC

Challenge International du Vin Bordeaux

Concours Mondial de Bruxelles

Decanter

7

14
15

23
26

50

 Spre deosebire de bere sau băuturi spirtoase, producția de

vin este mai predispusă la fluctuații de calitate. Grupul și-a

demonstrat capacitatea de a continua să ridice calitatea,

așa cum este ilustrat de numărul mondial de medalii

câștigate la competițiile mondiale de top.

 Cea mai mare producție vinicolă la est de Rin, în fața unor

vinării recunoscute (și mult mai scumpe!) din Germania,

Ungaria sau Austria

Creșterea numărului de medalii câștigate de la an la an

# de medalii

2

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTqo_k46fNAhWJvBoKHaFBDZwQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Georgia_(country)&psig=AFQjCNHgcZ2goaqFSmotgQX7q1SHsI9qlw&ust=1466002667080592
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTqo_k46fNAhWJvBoKHaFBDZwQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Georgia_(country)&psig=AFQjCNHgcZ2goaqFSmotgQX7q1SHsI9qlw&ust=1466002667080592
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FEEDBACK DIGITAL EXCELENT2

2 în top-5 și 6 în top-25 vinuri în România; 

in fata multor vinuri mai scumpe

4 în top-25 vinuri în Ucraina; 

indiscutabil #1 pe aceasta valoare2

1 – în segmentul RON 30-60, conform defalcărilor Vivino din 10 August, 2018; 2 – în segmentul UAH 150-300 segment, conform defalcărilor Vivino din 10 August, 2018
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AGENDA

1 Grupul Nostru

2 Rezultate Operaționale S12018

3 Actualizare Perspective 2018

4 Întrebări și Răspunsuri

Negru de Purcari

2013, 4.4 scor pe 

Vivino, top 1% vinuri

din lume
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• Marja profitului net este de obicei mai mare în

trimestrele cu vânzări mai mari (profitul net 

disproporționat se face în T3-T4)

• Impact pozitiv din disparitia provizioanelor, 

câștiguri Fx în bilanț

Țintă

MENȚINEM GHIDAJUL PE VENITURI ȘI CREȘTEM GHIDAJUL PE PROFIT3

Ghidaj

precedent

1S18

fact
Status Comentarii

Creșterea

organică a 

veniturilor

Marja

EBITDA 1

Marja

Profit Net

+24-28% 24-28%

33-36% 34-37%

23-26% 24-27%

• Iulie vânzări efective 40%+, august comenzi de 

25%+, accelerare a creșterii în 2S

• 55-62% din vânzările anuale se realizeaza în 2S, 

dată fiind sezonalitatea; deci menținem ghidajul

existent, în ciuda creșterii mai lente în 1S

• Marja EBITDA este în general mai mare în

trimestrele cu vânzări mai mari (EBITDA 

disproporționată se face în tT3-T4)

• Anticipam beneficia de la reformă fiscală în MD: 

introducerea unui Impozit pe venit personal fix la 

12% și scăderea contribuției angajatorului cu 5 pp

Note: 1 – excluzand cheltuieli nerecurente, costuri de IPO

Ghidaj

Nou

19%

33%

23%

=
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AGENDA

1 Grupul Nostru

2 Rezultate Operaționale S12018

3 Actualizare Perspective 2018

4 Întrebări și Răspunsuri

Cuvée de Purcari, 

extinderea pe

segmentul

spumante in 2017. 

Metoda

tradiționala, 

Champenoise, de 

fermentație în

sticlă



Page 27

CALENDAR FINANCIAR 2018

Septembrie 6-7 Romania Investor Days in Bucharest

Septembrie 13 Romania Investor Day in Warsaw

Septembrie 20 Romania Investor Day in Zagreb

Octombrie 9                              CEE Investor Day by Erste in Stegersbach

Octombrie 17-18                        Romania Investor Day in Tallinn & Stockholm

Noiembrie 15 Publicare Raportului trimestrial aferent T3 2018 

Noiembrie 16 Conferinta Telefonica Raportului trimestrial aferent T3 2018 

Contact

Diana Durnescu

Manager Relatii Investitori

investor.relations@purcari.wine

mailto:Investor.relations@Purcari.wine
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Mulțumesc.


