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Anima, cel mai mare ambulator în contract cu CASMB, devine MedLife 

Odată cu finalizarea achiziției companiei Anima, MedLife îşi reconfirmă poziţia de 
lider incontestabil, inclusiv pe segmentul corporate, la nivel naţional 

 

București, 26 mai 2017: MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, anunță finalizarea 

procesului de achiziționare integrală a rețelei de clinici Anima. Anima Specialty Medical Services are în 
componență 6 policlinici și un laborator, peste 200 de angajați, specialiști medicali și personal de suport, 

fiind prima rețea de medicină privată cu rețea proprie de medicină de familie din România.  
 

Totodată, Anima este unul dintre cei mai mari furnizori privaţi de servicii medicale de ambulator în 

contract cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB), acoperind peste 15 de 
specialități, printre care medicină de familie, obstetrică – ginecologie, ORL, endocrinologie, oftalmologie, 

dermato – venerologie, cardiologie, psihiatrie, reumatologie, gastroenterologie, alergologie și imunologie 
clinică. 

 

Potrivit reprezentanților companiei, Anima are în prezent 75.000 de abonați corporate, concentrați în 
special pe abonamente care acoperă servicii de medicina muncii. La nivelul anului 2016, Anima a 

înregistrat o cifră de afaceri de 5,2 milioane de euro. 

Achiziționarea integrală a rețelei de clinici Anima reprezintă cea de-a 15-a achiziție derulată până acum de 
grupul MedLife, Almina Trading SRL fiind ultima achiziție anunțată. 

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, conform informațiilor publice disponibile Grupului MedLife.  
 
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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