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MedLife intenționează să aloce 20 milioane euro pentru continuarea 
programului de achiziții în tara și străinătate 

 
  
București, 6 iunie 2019: Consiliul de Administrație MedLife își propune majorarea limitei de credit cu 15 
milioane de euro. Potrivit reprezentanților companiei, la această majorare se vor adăuga alte lichidități 

proprii ale companiei, până la valoarea totală de 20 milioane de euro, obiectivul principal al acestei acțiuni 
fiind dezvoltarea programului de achiziții și extinderea națională și internațională. 

  
Sindicatul de bănci pentru accesarea creditului este format din Banca Comercială Română, în calitate de 

coordonator, aranjor principal, agent de facilitate și de garanți și finantator, BRD Groupe Société 

Générale, Raiffeisen Bank și Banca Transilvania, în calitate de aranjori și finanțatori. 
  

“Am reușit să ne îmbunătățim marjele și acest lucru ne permite să creștem sustenabil și, totodată, să 
asigurăm raportul optim dintre datoria netă și profit. Scăderea gradului de îndatorare ne încurajează să 

ne îndreptăm către acționari pentru a solicita creșterea liniilor de finanțare în vederea reluării achizițiilor în 

România, Ungaria, dar și în țările învecinate unde vedem o piață importantă de creștere. Prospectăm și 
testăm piața permanent și avem în acest moment discuții cu 5-6 operatori din România și cu alți 2-3 din 

Ungaria și sperăm ca în perioada următoare să concretizăm câteva tranzacții”, a declarat Mihai Marcu, 
președinte și CEO MedLife Group. 

 

MedLife Group a încheiat primul trimestru din 2019 pe o direcție ascendentă, anunțând o cifră de  afaceri 
consolidată pro-forma în valoare de 224,9 milioane lei aferentă acestei perioade, în creștere cu 27,6% 

față de aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatele din primul trimestru vin pe fondul unei dinamici 
foarte bune pe toate liniile de business, dinamică susținută de apetitul în creștere al românilor pentru 

serviciile medicale, dar și de o evoluție favorabilă la nivelul întregii piețe. 
 
Despre MedLife: 
 
MedLife este cel mai mare furnizor de servicii private de sănătate din România. Compania operează cea 
mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate 
şi are cea mai mare baza de clienţi pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din ţară. Este, de asemenea, 
din punct de vedere al vânzărilor, una dintre marile companii private de sănătate din Europa Centrală și 
de Est. 
 
Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată 
de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″. 
 
Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin 
achiziții. Începând cu 2009 a deschis sau a achiziționat 83 de unități medicale. Echipa sa puternică si 
experimentată de management a fost capabilă să creeze si să gestioneze aceste oportunități de creștere, 
dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru 
continuarea cu succes a extinderii. 
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