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Sistemul Medical MedLife a finalizat achiziția Centrului Medical 

Micromedica 

  

București, 20 decembrie 2019: Sistemul Medical MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din 

România, anunță finalizarea tranzacției de cumpărare a pachetului integral de acțiuni pentru Centrul Medical 
Micromedica, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii medicale private din Moldova. 

Micromedica activează pe piața de servicii medicale private încă din 1995 și oferă pacienților o gamă largă 
de investigații, de la consultații multidisciplinare pentru peste 28 de specialități medicale și servicii de 

laborator, la investigații imagistice complexe. Grupul are în componență șase unități medicale situate în 
orașele Piatra Neamț, Bacău, Roman, Bicaz, Roznov și Târgu Neamț, toate dotate cu echipamente medicale 
performante. 

Ultima achizitie anuntata de MedLife a fost cea pentru Spitalul OncoCard. Daca reprezentantii Consiliului 
Concurentei vor aproba tranzacția, Medlife va ajunge la un portofoliu de 27 de achiziții. 

 

 

 

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 peste 130 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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