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Sistemul Medical MedLife își consolidează poziția în Moldova și anunță o
nouă achiziție: Centrul Medical Micromedica
Odată cu această achiziție, MedLife devine prima alternativă privată de diagnostic și tratament cu o
infrastructură medicală națională

București, 5 noiembrie 2019: Sistemul Medical MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din

România, achiziționează pachetului majoritar al companiei 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.
Potrivit reprezentanților companiei, în 2018 unitatea a înregistrat o cifră de afaceri de 18 milioane de lei.
“Prin această achiziție ne consolidăm poziția în Moldova, fiind o zonă de maxim interes pentru noi. Am
început să contribuim la dezvoltarea acestei piețe încă din 2014 odată cu inaugurarea unei clinici de mari
dimensiuni în municipiul Iași. Ne-am completat ulterior serviciile de ambulator cu cele de laborator și
spitalizare de zi, oferind abonaților dar și pacienților fee for service servicii medicale integrate. Odată cu
această tranzacție, adăugăm pe harta noastră alte 6 orașe și în felul acesta extindem și mai mult granițele
pentru pacienții din nord-estul țării și nu numai. Avem cea mai mare rețea de unități medicale proprii la
nivel național fiind prezenți deja în toate orașele cu peste 150.000 locuitori. Din acest moment putem
anunța oficial că peste 95% dintre români pot ajunge în maxim o oră cu mașina la o clinică sau spital
MedLife. Suntem foarte mândri să reconfirmăm pe această cale investitoriilor și acționarilor noștri că am
respectat promisiunea de a deveni un sistem medical privat alternativ de diagnostic și tratament cu o
infrastructură medicală națională. Vom continua să ne consolidăm poziția și sperăm să mai anunțăm și alte
achiziții până la sfârșitul anului”, a declarat Mihai Marcu Președinte și CEO MedLife Grup.
“Activăm pe piața de servicii mdicale de 24 de ani și am încercat permanent să îmbunătățim gama de
investigații, oferind pacienților servicii de calitate. Pentru noi, parteneriatul cu MedLife reprezintă o etapă
importantă în evoluția companiei. Ne bucurăm că ne alăturăm grupului lider de piata, că ne aliniem la
standarde înalte de calitate și că vom beneficia de experiența și cunoștințele atât medicale, cât și de
management”, a declarat Stefan Botez, Director General Centrul Medical Micromedica.
Prin preluarea Centrului Medical Micromedica, grupul MedLife ajunge la un portofoliu de 26 de companii
achiziționate, ultima anunțată fiind spitalul Lotus Ploiești.
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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.

