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Puratos și investitorii privați își unesc forțele pentru a 
îmbunătăți traiul cultivatorilor de cacao din întreaga lume

ÎMBUNĂTĂȚIREA EXPERIENȚEI ȘI A VENITURILOR 
CULTIVATORILOR

Traiul pentru aproape 50 de milioane de oameni din întreaga lume, 
localizați în mod special în regiunile tropicale, depinde de cacao. 
Cultivatorii de cacao din Africa de Vest câștigă, în medie, mai puțin de 
2 EUR pe zi, acest venit fiind sub nivelul de sărăcie.

Programul Cacao-Trace a fost creat în anul 2014 de Puratos & 
Belcolade, o marcă a grupului Puratos. Bazându-se pe sprijinul 
acestui grup de investitori privați, programul Cacao-Trace și-a propus, 
de la crearea lui și până în prezent, să-și majoreze impactul pozitiv 
net la nivel social și de mediu asupra lanțului de aprovizionare cu 
cacao. Cacao-Trace se concentrează pe producția de ciocolată cu gust 
superior, generând în acest mod valoare pentru toți, de la cultivatori 
la consumatori. Programul instruiește cultivatorii și-i ajută să livreze 
boabe de cacao de calitate superioară, majorându-le veniturile   
printr-un preț de nivel premium și un bonus de ciocolată de 0,10 EUR 
per kilogram de ciocolată, în plus față de prețul de achiziție. Astăzi, 
prețul premium și bonusul de ciocolată reprezintă echivalentul a trei 
până la patru luni de salariu în plus.Cacao-Trace este deja activ în 
mai multe țări din întreaga lume: Camerun, Coasta de Fildeș, Mexic, 
Filipine, Papua Noua Guinee, Uganda și Vietnam.
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Despre Puratos

Puratos este un grup internațional, 
care oferă materii prime pentru 
sectorul alimentar și servicii 
specializate clienților săi din 
sectorul industrial, artizanal și retail. 
Sediul central al Puratos Group se 
află la periferia orașului Bruxelles 
(Belgia), acolo unde compania a 
fost înființată în anul 1919. Astăzi, 
produsele și serviciile Puratos sunt 
disponibile în peste 100 de țări 
din întreaga lume. În multe cazuri, 
ele sunt produse la nivel local, de 
către filialele Puratos. Mai presus 
de orice, scopul nostru este să fim 
„parteneri de încredere în inovație” 
la nivel mondial, pentru a ne ajuta 
clienții să livreze produse nutritive 
și gustoase către comunitățile lor 
locale.

Pentru mai multe informații, vizitați 
www.puratos.ro.

Bruxelles (Belgia), 24 august 2021 (sub embargo până la data de 25 august, ora 8 CEST) - Puratos a obținut o finanțare în 
valoare de 1 miliard EUR din partea unui grup de investitori privați, care include Barings ca principal finanțator. Prima tranșă 
de finanțare va fi folosită pentru a accelera și mai mult programul Cacao-Trace, care a fost fondat de Puratos, lider global în 
producția de materii prime inovatoare, cu expertiză în aplicaţii finite pentru industria de panificaţie, patiserie şi ciocolaterie. 
Cacao-Trace ajută cultivatorii de cacao să-și crească veniturile, datorită producției de ciocolată cu gust superior, realizată prin 
stăpânirea procesului de fermentare.



FINANȚARE PENTRU UN VIITOR MAI SUSTENABIL AL 
INDUSTRIEI DE CACAO

În urma unui proces de verificare prealabilă amănunțită, un grup de 
investitori privați a convenit să finanțeze Puratos și Cacao-Trace cu 
o sumă cumulată de 1 miliard de EUR, demonstrând astfel relevanța 
și potențialul pe termen lung al programului Cacao-Trace de a 
transforma lanțul de aprovizionare cu cacao în aprovizionare durabilă 
și sustenabilă. Mecanismele de finanțare au fost evaluate de Peterson 
Projects și au fost verificate în conformitate cu principiile de finanțare 
sustenabilă ICMA¹. Puratos a finalizat această tranzacție împreună cu 
BNP Paribas, în calitate de Mandatar Principal, și Eubelis, în calitate 
de consilier juridic și fiscal.

Finanțarea pe termen lung în valoare de 1 miliard de EUR va sprijini 
achiziția direct de la cultivatori a mai multor boabe certificate Cacao-
Trace, intensificând colaborarea cu aceste comunități locale de cacao. 
De asemenea, va fi folosită pentru construcția a zece centre post 
recoltare Cacao-Trace și a trei linii de măcinare în America Centrală și 
de Sud, Africa și Asia, începând de astăzi și până în anul 2026.

Această tranzacție de proporții reprezintă prima finanțare sustenabilă 
a Puratos. Jean- Philippe Michaux, Director Financiar (CFO) și 
Director al comitetului de coordonare pentru sustenabilitate al 
Puratos, „Cacao-Trace reprezintă un angajament pe termen lung al 
Puratos pentru un lanț de aprovizionare durabilă cu cacao. Depășește 
cu mult standardele medii din industrie pentru ciocolată sustenabilă, 
creând valoare pentru toată lumea, începând de la cultivatorii de 
cacao. Suntem acolo, pe teren, alături de comunitățile de cultivatori, 
pentru a instrui 8,867 de cultivatori să cultive cacao de calitate 
superioară și pentru a le oferi sfaturi legate de modul de gestionare 
a plantațiilor într-o manieră mai sustenabilă. Finanțarea sustenabilă 
a fost acordată pe termen de 20 de ani, ceea ce arată viziunea pe 
termen lung atât a Puratos, cât și a partenerilor săi de investiții. 
Fiind o companie de familie, noi gândim la nivel de generații. Această 
finanțare ne va ajuta să ne accelerăm eforturile și să îmbunătățim 
și mai mult impacturile pozitive pentru comunitățile de ciocolată. 
Este angajamentul nostru față de voi și de generațiile viitoare că vă 
veți bucura de cea mai gustoasă ciocolată pentru mulți ani de acum 
înainte.”.

Jim Moore, Director General, Barings Private Debt Group: 

„Puratos este o companie inovatoare puternică, iar măsurile pe care 
le ia pentru îmbunătățirea sustenabilității, atât la nivel de mediu cât 
și social, reflectă atenția pe care o acordă și Barings în eforturile sale 
de Guvernanță de Mediu, Socială și Corporativă (ESG).”

Tomas Fiege Vos de Wael, Group Head Sustainability în cadrul 
Peterson Projects: 

„Credem că această finanțare va contribui la creșterea și 
îmbunătățirea ambițiilor pe care le are piața de obligațiuni verzi 
asupra mediului și așteptăm cu nerăbdare să vedem impactul pe 
care îl va crea pentru cultivatorii din industria arborilor de cacao din 
întreaga lume.”

About Belcolade

Belcolade, marca de ciocolată 
belgiană autentică a grupului 
Puratos, este produsă exclusiv în 
Belgia. Belcolade este realizată din 
ingrediente atent selecționate, la 
cele mai înalte standard de calitate. 
Este rezultatul explorării și selecției 
atente a celor mai bune și mai 
gustoase boabe de cacao din lume. 
Toate acestea fac din Belcolade un 
partener de încredere pentru mii de
profesioniști din întreaga lume.

Pentru mai multe informații, vizitați 
www.belcolade.com

About  Cacao-Trace

Cacao-Trace reprezintă programul 
de aprovizionare sustenabilă cu 
cacao, dezvoltat de Puratos, care 
se concentrează pe producția de 
ciocolată cu gust superior, creând 
în acest mod valoare pentru toți, 
de la cultivatori la consumatori. 
Ciocolata este obținută din boabe de 
cea mai înaltă calitate, fermentate 
și uscate în centrele post-recoltare 
Cacao-Trace, sub supravegherea 
experților calificați, în conformitate 
cu instrucțiuni stricte. Programul a 
fost inițiat în anul 2014 și înglobează 
acum 8.867 de cultivatori din șapte 
țări producătoare de cacao.

Pentru mai multe informații, vizitați 
www.cacaotrace.com

¹ ICMA: International Capital 
Market Association
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Despre Barings

Barings este unul dintre pionierii industriei globale de management 
a investițiilor, în valoare de peste 382 miliarde USD*, care oferă 
oportunități diferențiate și construiește portofolii pe termen lung pe 
piețe publice și private cu venituri fixe, piețe de imobiliare și piețe 
specializate de capital. Având profesioniști în investiții în America 
de Nord, Europa și zona Asia-Pacific, firma, o filială a MassMutual, 
își propune să-și servească clienții, comunitățile și angajații și este 
dedicată practicilor sustenabile și investițiilor responsabile.

Aflați mai multe la adresa www.barings.com.                                
*Active în gestiune la data de 30 iunie 2021.

Despre Peterson Projects

Peterson Projects este o societate de consultanță în sustenabilitate, 
cu sediul în Olanda.Aceasta reprezintă divizia de consultanță a 
Peterson Control Union World Group, o afacere de familie și furnizor 
de servicii ce operează la nivel global, în primul rând, pentru certificări 
și inspecții, fiind prezent în 75 de țări și activând din anul 1920. 
Peterson Projects deține experiență în managementul lanțului de 
aprovizionare, analiza riscurilor și adaptarea la schimbările climatice, 
strategia pentru sustenabilitate, precum și amprenta de mediu 
(carbon și apă).

Despre BNP Paribas

BNP Paribas este banca de top a Uniunii Europene și un jucător cheie 
în domeniul serviciilor bancare internaționale. Aceasta operează în 68 
de țări și are peste 193.000 de angajați, dintre care aproape 148.000 
în Europa. Grupul ocupă poziții cheie în cele trei domenii principale de 
activitate ale sale: Servicii bancare pentru persoane fizice, Servicii de 
investiții și protecție și Servicii bancare corporative și instituționale. 
Fiind un jucător cheie în serviciile bancare internaționale, Grupul 
deține platforme și linii de afaceri de vârf în Europa, are o prezență 
puternică în Americi, precum și o activitate solidă și în creștere 
rapidă în zona Asia-Pacific. BNP Paribas a implementat o abordare 
de Responsabilitate Socială Corporativă în toate activitățile sale, 
ceea ce-i permite să contribuie la construirea unui viitor sustenabil, 
asigurând, în același timp, performanța și stabilitatea grupului.

Despre Eubelius

Eubelius este cea mai mare societate independentă de avocatură 
din Belgia. Oferă asistență completă în domeniul serviciilor 
bancare și financiare și gestionează toate aspectele de drept belgia  
legate de sectorul corporativ general, finanțarea bazată pe active 
(sindicalizată), finanțarea imobiliară și finanțarea proiectelor.

PURATOS MOLDOVA CONTACT
customerservicemd@puratos.com
+373 22 413845  +373 78 11 50 39
Șos. Chișinău - Tighina, 6 or. Sîngera
mun. Chișinău MD-2091
Republica Moldova
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