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OBLIGAȚIUNILE IMPLANT EXPERT DSO (CLINICILE DENTARE DR LEAHU) SE LISTEAZĂ 

LA BVB PE SMT 

Bursa de Valori București (BVB) informează că luni, 2 decembrie, obligațiunile emise de Impant Expert DSO, 
societatea care operează rețeaua Clinicile Dentare Dr. Leahu, (DRL22) vor intra la tranzacționare pe Sistemul 
Multilateral de Tranzacționare (SMT) administrat de BVB. 
 
Obligațiunile sunt negarantate si neconvertibile, cu o maturitate de 3 ani, respectiv în 29 octombrie 2022. 
Dobânda este fixă, de 7,5% pe an plătibilă trimestrial. Emisiunea cuprinde 100.000 de obligațiuni, cu o valoare 
nominală de 100 de lei, ceea ce înseamnă o valoare totală de 10 milioane de lei.  
 
Fondurile atrase prin emisiunea de obligațiuni vor fi utilizate pentru finanțarea strategiei de dezvoltare accelerată 
a societatii, respectiv 8 milioane lei pentru achiziția unei clinici în Londra sau Dublin, iar 2 milioane lei pentru 
investiții în infrastructura operaționala și IT necesară pentru susținerea ritmului accelerat de dezvoltare, atât prin 
deschideri de noi clinici, cât și prin achiziții de clinici deja existente. 
 
Emisiunea a fost intermediată de casa de brokeraj BT Capital Partners, obligațiunile fiind vândute printr-un 
plasament privat derulat în perioada 22 – 24 octombrie 2019.  
 
Compania a luat ființă în anul 2010, când doctorul Ionuț Leahu a deschis primul cabinet medical în Popești-
Leordeni. În prezent, rețeaua Clinicile Dentare Dr Leahu deține 7 clinici în București și 3 în țară (Pitești, Timișoara 
și Turda), cu 66 de săli de tratament și o echipă de peste 350 de persoane. Compania oferă tratamente dentare 
de calitate, într-un număr restrâns de ședințe și la prețuri competitive. În cei nouă ani de activitate, în Clinicile 
Dentare Dr Leahu au fost tratați peste 27.000 de pacienți. 
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