
 

Фонд EEGF II під управлінням Horizon Capital остаточно вийшов зі складу 

акціонерів Purcari Wineries, отримавши дохід в 3,3 рази більше суми інвестиції  

Київ, 3 жовтня 2019 р. – Horizon Capital, провідна інвестиційна компанія в регіоні, оголосила сьогодні, що 

фонд EEGF II (розміром в 370 мільйонів доларів) продав 22,7% акцій Purcari Wineries PLC ("Purcari", 

"Компанія"), остаточно вийшовши з акціонерів компанії.  Минулого року Horizon Capital вдало вивела Purcari 

на ІРО на Бухарестській фондовій біржі, продавши частину акцій, сьогодні після повного виходу з інвестиції 

фонд EEGF II отримав сукупний дохід, котрий в 3,3 рази перевищив суму інвестиції  (3.3x gross cash-on-cash).  

Purcari Wineries PLC (бренди Purcari, Crama Ceptura, Bostavan та Bardar), є однією з найбільших груп, що 

виробляють вина та коньяки, у регіоні Центральної та Східної Європи. Компанія управляє понад 1,342 

гектарами виноградників та чотирма виробничими майданчиками в Румунії та Молдові. Purcari є лідером у 

сегменті преміум вина в Румунії з ринковою долею 25% та є найбільший експортером вина з Молдови до 

понад 40 країн світу. Компанія була заснована у 1827 році і є найбільш титулованим виробником вина 

Центральної та Східної Європи у 2015-2019 роках за версією журналу Decanter London та має  один з 

найвищих рейтингів  на Vivino, з середнім балом від 4.0 до 5.0, на основі 29 000 відгуків. З початку 2018 року 

Група торгується на Бухарестьскій фондовій біржі (BSE:WINE). Пуркарі очолює Віктор Бостан, енолог з 

більш ніж 35-річним досвідом роботи у виноробстві, також компанія має підтримку відомих інституційних 

інвесторів таких як Franklin Templeton, SEB, Fiera Capital та МФК.  

Олена Кошарна, Засновник та головний виконавчий директор компанії Horizon Capital, заявила: «Це справді 

величезне досягнення в регіоні і яскравий приклад сміливої візії, що стала реальністю завдяки лідерству та 

відданості Віктора Бостана, талановитої управлінської команди Purcari, а також партнерству з Horizon 

Capital під керівництвом партнера Василя Тофана та нашої команди протягом багатьох років. Purcari 

Wineries - це неймовірна компанія, яка долає величезні виклики для досягнення вражаючого зростання, яка 

стала №1 найбільш титулованим виробником вина в Центральної та Східної Європи за версією Decanter, яка 

є першою молдавською компанією, що вийшла на IPO та зарекомендувала себе як справжній чемпіон ринку 

вина серед країн Центральної та Східної Європи. Ми впевнені, що Purcari та його акціонери продовжать 

досягати нових висот у майбутньому.»  

Засновник та генеральний директор компанії Віктор Бостан сказав: «Purcari Wineries отримувала  величезну 

підтримку від партнерства з Horizon Capital протягом багатьох років, досягнувши ключових здобутків 

разом, зокрема, стала провідним регіональним чемпіоном серед виноробів  Центральної та Східної Європи та 

вийшла на ІРО на початку 2018 року. Ми раді, що Василь Тофан, партнер Horizon Capital, який з 2012 року 

займається інвестицію в Purcari від імені EEGF II, залишатиметься головою Нагядової Ради Purcari і 

продовжуватиме робити внесок у наш успіх. Як засновник і генеральний директор Purcari, я вітаю 

інституційних інвесторів, які придбали акції Purcari, і з нетерпінням чекаю, що вони отримають гарний 

прибуток в майбутні роки.» 

Василь Тофан, Партнер Horizon Capital, додав: «Ми задоволені прибутком, якій ми заробили для інвесторів 

EEGF II, що стало можливим лише завдяки баченню та лідерству Віктора Бостана та надзвичайній команді 

Purcari. У той же час, я впевнений, що Purcari знаходиться на початку справді великої подорожі, яка 

залишить значну спадщину у світі вина, забезпечивши чудові прибутки інвесторам, які підтримають 

амбітне бачення Компанії.» 

Про HORIZON CAPITAL  

Horizon Capital є провідною інвестиційною компанією в Україні та Молдові, яка управляє чотирма фондами прямих 

інвестицій (більше 40 інституціональних інвесторів) з активами понад 850 мільйонів доларів та більше 25р. 
інвестиційного досвіду в регіоні. Horizon Capital є активним інвестором та підтримує підприємців - візіонерів, які 

трансформують бізнес середовище в Україні та регіоні. Наша інвестиційна стратегія фокусується на експорто-

орієнтованих компаніях та окремих лідерах внутрішнього ринку у швидкозростаючих секторах економіки, включаючи 

ІТ, легку та харчову промисловість, сільське господарство, електронну комерцію та фармацевтичну промисловість. 

Наші керуючі партнери мають сукупно більше 75 років досвіду інвестування в регіон, працювали у таких всесвітньо 

відомих компаніях як McKinsey / Merrill Lynch / Deutsche Bank, мають ступінь МБА провідних американських шкіл. Ми 

відомі своєю відданістю принципам прозорості, корпоративного управління, сприяння зростанню вартості компаній та 

успішними виходами з інвестицій. Більше інформації на сайті www.horizoncapital.com.ua 
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