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MedLife a finalizat achiziția Ghencea Medical Center  
 

 
București, 24 mai 2018: MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, anunță finalizarea 
tranzacției de cumpărare a pachetului de 90% de acțiuni al companiei Ghencea Medical Center din 

București. 

 
Ghencea Medical Center, cu o activitate de 10 ani pe piață, a înregistrat în decursul anului trecut o cifră de 

afaceri de 8,7 milioane de lei, iar pentru anul acesta mizează pe o creștere de 20%. Furnizorul de servicii 
medicale are în componență două clinici, în București și Măgurele, cu 135 de angajați, cadre medicale și 

angajați de suport, oferind pacienților o gamă diversificată de investigații pentru zonele de laborator și 
imagistică, tratament specializat în recuperarea medicală și medicină alternativă. 

 

Totodată, Ghencea Medical Center este unul dintre furnizorii relevanți de servicii medicale în contract cu 
Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB), acoperind peste 25 de specialități, printre 

care medicină de familie, pediatrie, reumatologie, gastroenterologie, neurologie, cardiologie, psihiatrie, 
urologie, dermatologie și ORL. 

MedLife a raportat încheierea primului trimestru din 2018 pe o direcție ascendentă și a anunțat o cifră 

de  afaceri consolidată pro-forma în valoare de 196,8 milioane lei aferentă acestei perioade, în creștere cu 

34% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pentru 2017, cifra de afaceri consolidată pro-formă a fost 
638 milioane de lei, în creștere cu 27% față de 2016 și o EBITDA pro-formă ajustată de 82,3 milioane de 
lei.  

 

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 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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