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Evenimente importante de raportat :

Stimați investitori,

Urmând  direcțiile  și  obiectivele  aprobate  de  Adunarea  Generală  Extraordinară  a
Acționarilor din 04.12.2019, Farmaceutica REMEDIA S.A. a semnat contractul pentru
vânzarea fondului de comert aferent  a 52 farmacii către Help Net Farma S.A. pentru
suma de  până  la  8,5  mil.  EUR.  Tranzacția  este  supusă  avizării  de  către  Consiliul
Concurenței. 

Prin această acțiune Farmaceutica REMEDIA S.A. confirmă așteptările investitorilor de a
crește profitabilitatea companiei, de a asigura resurse de consolidare și dezvoltare a
liniilor de afaceri de perspectivă și de a cristaliza noi direcții inovatoare în domeniul
serviciilor de sănătate.

Prin integrarea în HelpNet, parte a grupului Phoenix, aflat în plină dezvoltare pe piața
din România și din Europa, cu viziunea de a deveni cel mai performant grup de servicii
de sănătate integrate, personalului din farmaciile REMEDIA i se va oferi ca oportunitate
o platformă de dezvoltare profesională și personală de nivel înalt.

„Cel  mai  important  lucru  în  dezvoltarea  unei  afaceri  este  să  ai  viziune,
determinare  și  resursele  necesare.  Știu  că  Help  Net  țintește  sus  și  sunt
convins că cele 52 de farmacii ale noastre vor contribui la viziunea Help Net
de a se dedica nevoilor pacienților din România și de a le oferi angajaților
noștri un mediu de lucru excelent” a declarat Valentin - Norbert ȚARUS, CEO și
acționar principal al Farmaceutica REMEDIA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație,
„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.
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