
 
 

Acord de investitie cu Morphosis Capital Fund I Coöperatief U.A.   

 

Raportul curent conform: art. 223 lit. C din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții 

de instrumente financiare și operațiuni de piață 

Data raportului: 17.11.2020 

Denumirea emitentului: Implant Expert DSO S.A. 

Sediul social: Bucuresti, Nicolae Caramfil, nr. 41, etaj 1, camera 5, sector 1, Bucuresti 

Numărul de telefon: 021 9134 

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului: RO 40969355 

Număr de ordine în registrul comerţului: J40/5004/2019 

Capital social subscris şi vărsat: 61.821.630 RON 

Sistemul multilateral de tranzacţionare: SMT BVB 

 

Implant Expert DSO S.A. (“Emitentul”) informeaza detinatorii de obligatiuni ca in data de 17  
noiembrie 2020 s-a finalizat tranzactia  prin care subsidiara Implant Expert SA, detinuta de catre 
Implant Expert DSO SA in proportie de 100%,  cedeza un pachet minoritar de parti sociale catre 
fondul de investitii Morphosis Capital Fund I Coöperatief U.A. (partial prin transfer de parti sociale 
de la Implant Expert DSO SA si partial prin subscriere de parti sociale noi de catre fondul de 
investitii) in schimbul unui aport de capital menit sa contribuie la dezvoltarea grupului de firme 
Clinicile Dentare Dr. Leahu. 
Infuzia de capital va contribui la extinderea accelerată a clinicilor dentare Dr. Leahu pe întreg 
teritoriul României. Cele două entități și-au propus ca în următorii cinci ani să inaugureze 
împreună 20 de noi unități medicale.  
„Criza sanitară a afectat profund sistemul de sănătate, inclusiv industria stomatologică. 
Totodată, a accentuat importanța furnizării celor mai înalte standarde în materie de siguranță a 
actului medical, care a rămas o prioritate pentru noi, inclusiv în starea de urgență, când am fost 
singura rețea cu clinici stomatologice deschise în șase județe. Ne dorim ca fiecare român să aibă 
acces rapid la servicii stomatologice de calitate, într-un mediu sigur și în proximitatea locuinței 
sale. Suntem încântați să lucrăm pentru atingerea acestui obiectiv, începând de astăzi, împreună 
cu partenerii noștri de la Morphosis Capital,” a declarat Ionuț Leahu, CEO și fondator al Clinicilor 
Dentare Dr. Leahu 

Leahu Adrian Ionut, 

Administrator 

 


