
 

A Domaine Clarence Dillon anuncia a aquisição do Chateau L'Arrosée por 
sua subsidiária integral, Quintus SAS 

SAINT-EMILLION, França, 1 de outubro de 2013 /PRNewswire/ -- A família 
Dillon tem o prazer de anunciar a conclusão da aquisição do Chateau L'Arrosée 
por seu vizinho, o Chateau Quintus. 

"Através da união destas duas excepcionais vinícolas, melhoramos a 
habilidade de nossa equipe de fazer um dos mais excelentes vinhos de Saint-
Emillion. Esta fusão de iguais comprovará que o todo pode ser melhor do que 
as duas partes. Tenho certeza de que este vinhedo estará em breve 
competindo com seus irmãos da Domaine Clarence Dillon como um dos 
melhores vinhos da nossa região". 

Príncipe Robert de Luxemburgo (Presidente, Quintus SAS) 

Para visualizar o comunicado à imprensa em multimídia, clique em:  
http://www.multivu.com/mnr/61925-vintage-chateau-quintus-le-dragon-de-
quintus-wine  

A colheita e a safra de 2013 serão supervisionadas pela equipe da Domaine 
Clarence Dillon e do Chateau Quintus. O Chateau Quintus agora compreende 
28 hectares de vinhas. A entidade ampliada irá se beneficiar do conhecimento 
já adquirido no Chateau Quintus e estará sujeita à mesma atenção para com 
detalhes e seleção draconiana com a qual já colheram suas frutas durante as 
duas últimas safras. 

DOMAINE CLARENCE DILLON 

Criada em 1935, a companhia de propriedade e gestão familiar, Domaine 
Clarence Dillon, possui o privilégio único de produzir cinco vinhos estate raros e 
excepcionais: dois vinhos tintos e dois vinhos brancos de Premier Cru, Château 
Haut-Brion e seu irmão Château La Mission Haut-Brion. Desde a safra de 2011, 
a companhia também tem o orgulho de representar um dos mais finos vinhos 
de Saint Émilion: o Château Quintus. 

Em 2005, a Companhia criou a Bordeaux Fine Wine Merchant, Clarence Dillon 
Wines e lançou o Clarendelle, "Inspirado por Haut-Brion", o primeiro vinho de 
marca de luxo super premium de Bordeaux, testemunhando, desta forma, o 
espírito de longa visão que sempre caracterizou a Domaine Clarence Dillon 
desde seu início. 

Como administradores de três vinícolas míticas, com quase dois milênios de 
história, a companhia familiar se empenha para que esta profunda herança se 



reflita em todos os vinhos produzidos sob seu nome. A Domaine Clarence 
Dillon combina a tradição com a inovação, visando extrair a quintessência de 
um terroir excepcional e produzir uma série completa de vinhos autênticos que 
são definidos por sua complexidade e elegância.  

Para mais informações, entre em contato com Sabrina Ubinana pelo telefone 
+33-(0)1-40-73-87-23 ou pelo e-mail s.ubinana@domaineclarencedillon.com 

 


