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Sistemul Medical MedLife isi mareste pachetul de actiuni din grupul de firme 
Genesys Arad cu inca 3%  

 
 

 
Bucuresti, 18 iulie 2019: Sistemul Medical MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, 

anunță preluarea unui nou pachet de 3% din grupul de firme Genesys Arad, unul dintre cei mai mari 
operatori privati de servicii medicale din zona de vest a Romaniei. Ca urmare a acestei preluari, Sistemul 

MedLife detine pachetul de 61%.  

 
Genesys Arad face parte din Sistemul MedLife inca din 2011, cand reprezentantii anuntau preluarea 

pachetului de 55%, iar valoarea tranzactiei se ridica la aproximativ 3 milioane de euro.  
 

MedLife Genesys include un spital de mari dimensiuni, maternitate, ambulatoriu şi laborator. De-a lungul 
anilor, grupul a dezvoltat mai multe centre medicale in orasele Deva, Hunedoara, Petrosani, Drobeta Turnu 

Severin si Targu-Jiu, cea mai recenta inaugurare fiind centrul de radiologie si imagistica medicala, singurul 

centru din Arad care dispune de un echipament radiologic digital. 
 

Din 2010 pana in prezent, MedLife a finalizat 23 de achizitii, fiind operatorul cu cea mai mare expertiza pe 
acest segment de activitate. Badea Medical Cluj, anuntata in luna mai anul curent, este ultima tranzactie 

de preluare a pachetului majoritar. 

 
 
 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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