
                 

                                                         
 
 

MedLife își majorează cu 10% pachetul de acțiuni din Centrul 
Medical Panduri, devenind astfel acționar unic 

 

 
București, 7 iunie 2021: MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, anunță 

majorarea participației cu 10% din acțiunile Centrului Medical Panduri și în felul acesta 

marchează achiziționarea integrală a pachetului de acțiuni. Pachetul majoritar de 90% a fost 
preluat de către MedLife în urmă cu 5 ani, iar acum se întregește achiziția până la 100%. 

 
Centrul Medical Panduri, cu o activitate de peste 14 ani pe piața de servicii medicale, are în 

componență două clinici și un laborator central dotate cu echipament medical de ultimă 
generație, oferind pacienților o gamă diversificată de investigații clinice și paraclinice, realizate 

de către o echipă de specialiști. 

 
MedLife este brandul cu cea mai mare expertiză pe zona de achiziții în domeniul medical din 

România, grupul având un un portofoliu de 31 de companii achiziționate, business-uri de servicii 
medicale și pharma, reușind să le integreze pe fiecare în cultura organizațională a grupului. Cea 

mai recentă achiziție a fost anunțată în luna martie a.c., Medica Sibiu. 

 
 
Despre Sistemul Medical MedLife: 
 
Sistemul Medical MedLife a pornit acum 26 de ani, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai 
mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele 
acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate 
românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților 
români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor. 
 
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 corporate pentru 
Pachete de Prevenţie în Sănătate din ţară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, 
unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est. 
 
Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și 
creșterea prin achiziții. 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. 
 
Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, 
fiind  un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța 
corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest 
drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. 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″. 
 
În perioada de pandemie MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un 
statut de lider detașat în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.  
 
Compania continua să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale în tehnologie 
și infrastructură. Crează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea 
și menținerea unei Românii sănătoase.  
 


