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Horizon Capital iese din acționariatul Purcari Wineries prin ABB
București, 3 Octombrie, 2019
Purcari Wineries Plc (“Purcari”, “Grupul”), unul din cele mai mari grupuri vinicole din Europa Centrală și
de Est, aduce la cunoștință ca astăzi, Lorimer Ventures Limited, subsidiara deținută în totalitate de
Emerging Europe Growth Fund II, L.P. (“EEGF II”), gestionată de Horizon Capital, a vândut participația
rămasă de 22.7% din Grup către investitori terți printr-un proces de bookbuilding accelerat (”ABB”).
Horizon Capital, un administrator de fonduri de private-equity cu peste 850 milioane dolari în gestiune,
a fost acționarul Purcari din 2010 prin intermediul EEGF II, un fond din 2008 de 370 milioane dolari.
"Purcari Wineries a beneficiat foarte mult de-a lungul anilor de parteneriatul său cu Horizon Capital,
reușind realizări importante împreună, devenind un veritabil campion vinicol în Europa Centrală și de
Est, dar și listând Grupul la Bursa de Valori din București în 2018. Suntem încântați că Vasile Tofan,
Partenerul Horizon Capital, care a gestionat investiția EEGF II în Purcari din 2012, va ramâne
Președintele Consiliului de Administrație și va contribui în continuare la succesul nostru. Înțelegem
necesitatea fondurilor de private-equity de a ieși din acționariat, în special după o durată a investiției de
9 ani. In același timp, rămânem deschiși pentru o eventuală potențială revenire a Horizon Capital în
acționariatul Purcari prin fondurile mai noi sau viitoare. Ca și Fondator și CEO Purcari, salut investitorii
instituționali care au achiziționat acest pachet de acțiuni și ne angajăm să continuăm să creăm valoare
și să livrăm randamente superioare pentru toți acționarii noștri”, a spus Victor Bostan, Fondator și CEO
al Purcari Wineries
“Suntem mulțumiți de randamentul total livrat pentru investitorii EEGF II de la momentul investiției în
2010, ceea ce nu ar fi fost posibil fără viziunea și leadership-ul lui Victor Bostan și echipa extraordinară
de la Purcari. În același timp sunt ferm convins, că Purcari este abia la începutul unui parcurs de
excepție, care va lăsa o moștenire enormă în lumea vinului, livrând rezultate remarcabile către
investitorii care au susținut viziunea ambițioasă a Companiei” a adăugat Vasile Tofan, Președintele
Consiliului de Administrație al Purcari Wineries și Partener Horizon Capital.
Despre Purcari Wineries
Purcari Wineries Plc (Brandurile Purcari, Crama Ceptura, Bostavan și Bardar) este unul din cele mai
mari grupuri vinicole și de brandy din Regiunea Europei Centrale și de Est. Grupul deține peste 1,392
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hectare de viță-de-vie și operează patru platforme de producere în România și Moldova. Purcari este
liderul în segmentul premium de vinuri în România cu o cotă de piață de circa 25%, este cel mai mare
exportator de vinuri din Moldova, livrând în peste 40 de țări. Fondat în 1827, Purcari este cea mai
premiată vinărie din Europa Centrală și de Est la Decanter Londra 2015-2019 și printre cele mai bine
clasate pe Vivino, cu un scor mediu de 4.0 din 5.0 din peste 29,000 de recenzii. Începând cu Februarie
2018, Grupul este listat la Bursa de Valori din București, cu simbolul WINE. Purcari este condus de
Victor Bostan, care are peste 30 de ani de experiență în domeniul vinicol, fiind susținut de cei mai de
top investitori instituționali, inclusiv Franklin Templeton, SEB, Fiera Capital și IFC.
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DECLARAȚIE GENERALĂ PRIVIND RĂSPUNDEREA
Acest document poate conține anumite declarații anticipative care se bazează pe estimări și prognoze. Prin natura
lor, aceste declarații anticipative sunt subiectul unor riscuri și incertitudini semnificative, precum și a factorilor care
se află în afara controlului Societății sau a capacițății de prezicere. Aceste declarații anticipative nu trebuie
considerate ca o garanție a performanțelor viitoare, rezultatele actuale pot sa difere semnificativ de cele exprimate
sau implicate de acestea. Declarațiile anticipative reflectă viziunea Societății la data acestui document, și
Societatea nu își asumă nicio obligație de a le revizui sau actualiza. Declarațiile anticipative trebuie utilizate cu
precauție și circumspecție și în niciun caz Societatea sau managementul său nu poate fi responsabil pentru orice
investiții sau alte decizii luate conform acestor declarații. Informația în acest document nu reprezintă o ofertă de
vânzare sau o invitație de procurare a acțiunilor Grupului, o invitație sau îndemn de angajare în orice alte activități
de investiții.
Acest anunț nu este destinat publicării sau distribuției, direct sau indirect, în sau către Statele Unite ale Americii.
Acest anunț nu este o ofertă de vânzare de valori mobiliare în Statele Unite. Valorile mobiliare menționate aici nu
au fost și nu vor fi înregistrate în conformitate cu Legea Statelor Unite privind Valorile Mobiliare din 1933, astfel
cum a fost modificată, și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite, altfel decât în temeiul unei excepții de la
înregistrare aplicabile. În Statele Unite nu se face nicio ofertă publică de valori mobiliare.

