
MED LIFE S.A. 
(Societate pe acJiuni înfiinţată în conformitate cu legea română) 

Prospect proporţionat pentru emisiunea de acţiuni noi ca urmare a exercitării 
drepturilor de preferinţă în cadrul majorării capitalului social, cu aport în 

numerar al Med Life S.A. 
Preţul Maxim în cadrul exercitării dreptului de preferinţă: 36 RON/Acţiune Nouă ("Preţul Maxim") 

Emisiunea de drepturi este adresatl exclusiv acţionarilor Med Life S.A., iar nivelul de informare din prezentul Prospect 
este proporţional cu acest tip de emisiune! 

Acest docwnent a fost aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România ("ASF"), care este autoritatea 
competentă română în sensul Directivei 2003nl/CE, astfel cum a fost modificată ("Directiva privlad prospectai") şi al 
normelor de punere în aplicare în România a Directivei privind prospectul, ca un prospect proporţionat ("Prospectul"), în 
conformitate cu Legea nr. 24/'2017 privind emitenţii de instrwnentc financiare şi operaţiuni de piaţă ("Legea Emitenţilor şi a 
Operaţiunilor de Piaţi"), Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare emis de Comisia 
Naţionalii a Valorilor Mobiliare (în prezent, ASF) ("Re&alameatul 1/2006") şi Regulamentul (CE) nr. &09/2004 din 29 aprilie 
2004 de punere in aplicare a Directivei privind prospectul ("Regulamentul privind Prospectul"). 
Acest Prospect se referii la o ofertă ("Oferta") de către Med Life S.A. de maxim 2.600.000 acţiuni noi, ordinare, nominative şi 
dematerializate cu o valoare nominală de 0,25 RON/acţiune ("Acţiunile Noi"), care vor fi emise în cadrul unei majorări de 
capital social al Med Life S.A. societate pe acţiuni administrată în sistem unitar şi funcţionând în conformitate cu legile din 
Romania, cu sediul social în Romania, Bucureşti, Calea Griviţei nr. 365, sector I, înregistrată la Registrul Comerţului de pc 
lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. 140/3709/ I 996, cod unic de înregistrare 8422035 (denumită, "Societatea" sau "Med Life"). 
Organele corporative ale Societăţii au hotărât majorarea capitalului social al Societăţii prin aport în numerar vărsat în RON, cu o 
valoarea nominală de 650.000 RON, de la valoarea actualii de 5.023.000 RON până Ia valoarea maximă de 5.673.000 RON, 
prin emiterea unui număr maxim de 2.600.000 acţiuni noi, nominative, ordinare. demateriali7.8te fiecare având o valoare 
nominală de 0,25 RON/acţiune ("Majonrea de Capital Social") cu acordarea dreptului de _preferintă acţionarilor Societăţii 
înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii Ia data de înregistrare 27.10.2017 ("Acţionari ladreptiţiţi"). Numărul total de 
drepturi de preferinţă existente este de 20.092.000 ("Drepturile de Preferinţă") . Pentru subscrierea unei Acţiuni Noi in cadrul 
Ofertei este necesară deţinerea unui număr de 7 ,72 769 Drepturi de Preferinţă. 

Acţiunile emise de Societate în prezent (" Acţioaile") sunt admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. ("BVB") sub simbolul de pia!ă "M". Ulterior Ofertei, se va depune o cerere la BVB pentru 
admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de BVB a Acţiunilor Noi emise în cadrul Ofertei. BVB 
este o piaţă reglementată din Spaţiul Economic European ("SEE") în sensul prevăzut de Directiva 2004/39/CE, cu modificările 
ulterioare ("Directiva priviad Pieţele lustr11mentelor Financiare"). Prezentul Prospect va fi folosit inclusiv în vederea 
admiterii la tranzacţionare a tuturor Acţiunilor nou emise în cadrul Majorării de Capital Social pc piaţa reglementată la vedere, 
sectorul titluri de capital, administrată de BVB în conformitate cu art. 47 alin (I) din Legea Emitenţilor şi a Operaţiunilor de 
Piat! şi a art 89 alin (I) din Regulamentul 1/2006. Simbolul de tranzacponare al Actiunilor nou emise ln cadrul Majorării de 
Capital Social, ulterior admiterii la tranzacţionare, este "M". 

Oferta este structurata ca o oferta de Acţiuni Noi subscrise de Acţionarii Îndreptăţiţi în limita Drepturilor de Prefyrinţi cleţinute 
în perioada de subscriere 16 noiembrie 2017 - IS decembrie 2017 ("Perioada de Subscriere"), în baza art. 11 alin. (10) din 
Regulamentul 1/2006 şi a art. 26 (a) din Regulamentul privind Prospectul. /"'· 
Dacă este cazul, Acţiunile Noi care nu au fost subscrise în cadrul Perioadei de Subscriere, vor fi oferite spre

1
subscriere în cadrul 

unui plasament privat, exceptat de Ia obligaţia întocmirii şi publicArii unui prospect conform art. 16 alin (3) lit. ( a) din Legea ) Emitenţilor şi a Operaţiunilor de Pia(ă şi art. 15 alin (I) din Regulamentul 1/2006 ("Plasamentul Privat")\J',Iasamentul Privat • nu face obiectul prezentului Prospect. .~ 
Preţul final de emisiune pentru o acţiune nou-emisă subscrisă în cadrul exercitl'irii dreptului de preferinţă, care .J'i.~ ic 
decât sau egal cu Preţul Maxim, va fi anunţat cel mai târziu în prima Zi Lucrătoare ulterioară ultimei zile a Perioadei de 
Subscriere ("Pretul Fiaal"). Emisiunea de Acţiuni Noi în cadrul Perioadei de Subscriere se adresează exclusiv Acţionarilor 
1ndreptiţiţi, iar nivelul de informaţii pre-zentate în Prospect este proporţional cu acest tip de emisiune. 
O investiţie în valori mobiliare implica un grad ridicat de risc. A se vedea capitolul "Factori de risc" din prezentul Prospect. 
VIZA DE APROBARE APLICATĂ PE PROSPECT NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI NICI NU REPREZINTĂ O 
ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, A V ANf AJELE SAU DEZAV ANf AJELE. 
PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACŢHLE CE SE VOR ÎNCHEIA PRIN 
ACCEPTAREA OFERTEI CARE FACE OBIECTIJL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ 
NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR AOOPTATE 
IN APLICAREA ACESTEIA. 

Aprobat de ASF prin Decizia nr. 1617 din data de 15.11.2017 
Data acestui Prospect este 15.11 .2017 
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REZUMAT 

Rezumatele sunt alcătuite din r:t:1rinf P. privind dezvăluirea informaţiilor, &mumite "Elemente". Ac~!e Elemente sunt 
numerotate în secJiunileA-E (A.1-E.7) 

Acest rezumat conţine toate Elementele ce trebuie să fie incluse într-un rezumat privind acest tip de valori 

mobiliare şi acest tip de emitent. Având în vedere că unele Elemente nu necesită a fi tratate, este posibil ca unele 
Elemente să lipsească din secvenJa de numerotare a Elementelor. 

Chiar dacă este necesar ca un Element să fie introdus in acest rezumat datorită tipului de valori mobiliare şi a 
emitentului, este posibil să nu poată fi furnizate informaţii relevante despre Elementul respectiv. În acest caz, 
rezumatul va conţine o descriere scurtă a Elementului, cu menţiunea "Nu este cazuf'. 

A.I 

A.2 

B.1 

B.2 

Avertisment. 

Acord al emitentului 
sau al persoanei 
responsabile de 

elaborarea 

prospectului în ceea 
ce priveşte utilizarea 
acestuia pentru 

revânzarea 
ulterioară sau 
plasamentul final al 
valorilor mobiliare 

de către intermediari 
financiari. 

Secţiunea A-Introducere şi avertismente 

Acest rezumat trebuie citit ca o introducere la prospect ("Prospectul"); orice 

decizie de a investi în acţiunile a căror ofertă face obiectul Prospectului ar trebui 

să se bazeze pe analiz.area de către investitor a întregului Prospect; în situaţia în 

care se introduce o acţiune în faţa unei instanţe judecătoreşti cu privire la 

infonnaţiile conţinute în Prospect, investitorul reclamant ar putea fi obligat, în 

temeiul legislaţiei naţionale a statelor membre ("State Membre") din Spaţiul 

Economic European ("SEE"), să suporte costurile aferente traducerii Prospectului 

înainte de iniţierea procedurilor judiciare. Răspunderea civilă va fi atrasă numai 

pentru persoanele care au elaborat rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, 

dar numai în cazul în care rezumatul induce în eroare, este incorect sau conţine 

informaţii contradictorii atunci când este coroborat cu celelalte părţi ale 

Prospectului sau în cazul în care nu oferă, atunci când este coroborat cu celelalte 

părţi ale Prospectului, informaţii esenţiale, de natură să ajute investitorii în luarea 

unei decizii de a investi în respectivele acţiuni. 

Nu este cazul. Med Life S.A. ("Societatea" sau "MedLife") nu a fost de acord cu 

utilizarea Prospectului în scopul unei revânzări ulterioare sau plasamentului final 

al acţiunilor noi de către intermediari financiari. 

)b- • 

Secţiunea B--Emitent 

Denumirea legală şi Denumirea legală şi comercială a Societăţii este Med Life S.A.. 
denumirea 

comercială a 

emitentului. 

Sediul social şi forma Societatea este o societate pe acţiuni, înregistrată la Oficiul Registrului 



B.3 

B.4a 

B.S 

juridică a 

emitentului, 

le!!islaţia în temeiul 
căreia îşi desfăşoară 

activitatea emitentul 

şi Jara în care a fost 
înregistrat. 

Descrierea naturii 

operaţiunilor curente 

ale emitentului şi a 
principalelor sale 

activită/i, 

factorii 

inclusiv 

esenţiali 

aferenţi acestora, cu 
menţionarea 

principalelor 

categorii de produse 

comercializate şi/sau 
servicii furnizate şi 

identificarea 

principalelor pieţe de 

desfacere pe care 
concurează 

emitentul. 

Descrierea celor mai 
importante tendinţe 

recente care 
afectează emitentul şi 
sectoarele de 
activitate 
acesta 
activităţi. 

în care 
desfăşoară 

Dacă emitentul face 
parte dintr-un grup, 
descrierea grupului 
şiapozit~~ 
emitentului î1;.,p~l 

acestuia.~J( ~t?~ 
~~ .. -~ ~ r ~o"0i":>- f 

")t~ r,r-·'~iJ 

Comerţului din România sub nr. J40/3709/ 1996, având cod unic de înregistrare 

8422035. Sediul social este în Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 365, sector 1, 

România. Societatea funcţioneaz.ă în conformitate cu legea română şi cu actul său 

constitutiv (" Actul Constitutiv"). 

Activităţile principale ale grupului din care face parte Societatea şi care cuprinde 

Societatea şi filialele acesteia ("Grupul") sunt desfăşurate prin intermediul a şase 

linii de afaceri, care oferă un portofoliu echilibrat de activităţi, acoperind toate 

segmentele-cheie ale pieţei serviciilor medicale private, respectiv: Corporate: 

oferă pachete de medicină a muncii şi alte pachete de servicii de sănătate 

clienţilor corporativi, inclusiv pachete de prevenţie medicală ("PPM"); Clinici: 

oferă servicii de ambulatoriu, diagnostic şi imagistică; Spitale: oferă o gamă de 

servicii completă, inclusiv servicii de spitalizare generală şi de specialitate; 

Laboratoare oferă o gamă largă de servicii de analize medicale biologice; 

Farmacii: localizate în anumite unităţi ale Grupului, oferind pacienţilor atât 

produse pe baz.ă de reţetă, cât şi produse care nu necesită reţetă, precum şi alte 

produse de îngrijire a sănătăţii aferente; Stomatologie: oferă gama completă de 

servicii stomatologice; 

Grupul este lider de piaţă Ia nivelul liniilor sale principale de afaceri: Corporate 

( care oferă pachete PPM), Clinici, Spitale şi Laboratoare. De curând, Societatea 

şi-a dezvoltat linia de afaceri Stomatologie, deschizând o clinică de sine 

stătătoare în 2015 şi achiziţionând în 2016 pachetul majoritar de acţiuni în grupul 

Dent Estet, cea mai mare reţea de clinici dentare din România. De asemenea, 

Grupul este prezent şi în linia de afaceri Farmacii, administrând un număr de 

farmacii ce opereaz.ă în clinicile proprii. 

Vânzările Grupului depind de cererea de servicii medicale oferite de acesta, iar 

cererea, Ia rândul ei, depinde de tendinţele generale în sectorul serviciilor 

medicale. 

Principalii factori pentru o dezvoltare viitoare a serviciilor private de sănătate din 

România sunt: (i) Creştere viitoare intrinsecă; (ii) Îmbunătăţirea infrastructurii 

pentru a susţine cererea; (iii) Accesibilitatea creşterii; (iv) Îmbătrânirea 

populaţiei; (v) Consolidarea pieţei; (vi) Creşterea încrederii în sistemul privat de 

sănătate; ( vii) Deductibilitate abonamente medicale. 

Până la data ofertei ce face obiectul prezentului Prospect ("Oferta"), La data 

Prospectului Societatea este deţinută în proporţie de 51,07 51 % de Mihail Marcu, 

Nicolae Marcu şi Mihaela Gabriela Cristescu, de International Finance 

Corporation, membru al Grupului Băncii Mondiale, care deţine o participaţie de 

5% şi de un număr de acţionari persoane fizice şi juridice a căror deţinere 

însumeaz.ă 43,9249%. La data Prospectului, Societatea deţine, direct sau indirect, 

acţiuni sau părţi sociale în următoarele societăţi semnificative care fac parte din 

Grup: Accipiens S.A., Genesys Medical Clinic SRL, Bactro SRL, RUR Medical 

S.A., Policlinica de Diagnostic Rapid S.A., Histo S.R.L., Medapt S.RL., 

Policlinica de Diagnostic Rapid Medis S.RL., Bahtco Invest S.A., Vital Test 

S.R.L., Biotest Med S.R.L., Centrul Medical SAMA S.A., illtratest S.A., 
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B.6 

B.7 

În măsura în care 
sunt cunoscute, 
numele oricărei 

persoane care deţine, 
în mod direct sau 
indirect, participa/ii 
în capitalul 
emitentului sau în 
drepturi de vot, care 
trebuie notificate în 
conformitate cu 
legislaţia naţională a 
emitentului, 
împreună cu 
valoarea participaţiei 
unei astfel de 
persoane. 
preciza 

Se va 
dacă 

acţionarii majoritari 
ai emitentului au 
drepturi de vot 
diferite, în cazul în 
care acestea există. 

În măsura in care 
aceste informaţii sunt 
cunoscute de emitent, 
se va preciza dacă 
emitentul este deţinut 
sau controlat, direct 
sau indirect, şi de 
către cine şi se va 
descrie natura 
acestui control. 

Informaţii .financiare 
istorice de bază 

selectate cu privire la 
emitent, prezentate 
pentru fiecare 
exerci/iu financiar 
din perioada 

PharmaLife Med S.R.L., Biofann Farmec S.R.L., Med Life Broker de Asigurare 
şi Reasigurare S.R.L., Med Life Ocupational S.R.L., Prima Medical S.R.L., 
Diamed Center S.R.L., Stern Cells Bank S.A, Dent Estet Clinic S.A., As!)en 
Laborator Dentar S.R.L., Dent A Porter S.RL., Dentestet Kids S.R.L, Dentist 4 
Kids S.R.L., Green Dental Clinic S.RL., Almina Trading S.A., Anima Spccialty 
Medical Services S.R.L., Anima Promovare şi Vânzări S.R.L., Valdi Medica 
S.R.L. şi Centrul Medical Panduri S.A. 

La data Prospectului, unnătorii acţionari deţineau participaţii în Societate peste 
pragurile de deţineri care trebuie notificate potrivit reglementărilor pieţei de 
capital: 

International Finance Corporation, membru al Grupului Blncii Mondiale -
1.004.600 acţiuni, reprezentând 5% din capitalul social şi drepturile de vot în 
Societate; 

Mihaela Gabriela Cristescu - 3.028.892 acţiuni, reprezentând 15,0751 % din 
capitalul social şi drepturile de vot în Societate; 

Mihail Marcu - 4.219.320 acţiuni, reprezentând 21 % din capitalul social şi 
drepturile de vot în Societate; 

Nicolae Marcu - 3.013.800 acţiuni, reprezentând 15% din capitalul social şi 
drepturile de vot în Societate; 

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi 
operaţiuni de piaţă, dacă în urma operaţiunilor de achiziţie sau înstrăinare de 
acţiuni, precum şi în cazul oricăror altor operaţiuni cu acţiuni ale unui emitent, 
drepturile de vot depnute de o persoană ating, depăşesc sau scad sub unul din 
pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% sau 75% din totalul 
drepturilor de vot, persoana respectivă are obligaţia să informeze imediat 
Societatea în legătură cu numărul de drepturi de vot deţinute, dar nu mai târziu de 
4 zile de tranzacţionare de la data la care persoana respectivă (i) află despre 
achiziţie sau vânzare sau posibilitatea de a exercita drepturi de vot sau, ţinând 
cont de Îlnprejurări, ar fi trebuit să afle despre aceasta, indiferent de data la care 
achiziţia, vânzarea sau posibilitatea de exercitare a drepturilor de vot intră în 
vigoare sau (ii) este infonnată despre un eveniment care modifică structura 
drepturilor de vot. 

Mihaela Gabriela Cristescu, Mihail Marcu şi Nicolae Marcu ("Familia Marcu") 
exercită controlul asupra Societăţii, ca rezultat al deţinerii majorităţii acţiunilor şi 
drepturilor de vot în cadrul Societăţii. în pofida controlului exercitat Wri amilia 
Marcu asupra Societăţii, legislaţia aplicabilă din România şi ActuÎC o~ ·v 
interzic respectivilor acţionari să-şi exercite puterea de control~ !@ ffil.ni"' .• li "f' abuzivă. Toţi acţionarii Societăţii au drepturi egale de vot. "'-' ti 

APROB,\T i. 

~',. ~ 
Informaţiile financiare prezentate mai jos au fost preluate din situaţiie ,fin!Jl6are 
auditate ale Grupului la datele de şi pentru exerciţiile financiare încheiate la 31 
decembrie 2015 şi 2016, ("Situaţiile Financiare Anuale") precum şi din 
situaţiile financiare interimare neauditate ale Grupului întocmite la data de şi 
pentru perioada de nouă luni încheiată la data de 30 septembrie 2017 ("Situaţiile 
Financiare Interimare"), care sunt incluse în Prospect ("Situaţiile Financiare") 

Rezultatele operaţionale pentru exerciţiile financiare încheiate la 
data de 31 decembrie 2015, respectiv la 31 decembrie 2016 
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acoperită de 
informaţiile 

financiare istorice şi 

orice perioadă 

financiară 

intermediară 

ulterioară, însoţită 

de date comparative 

din aceeaşi perioadă 
a exerciţiului 

financiar anterior, 

exceptând cerinţa 

referitoare la 

informaţiile 

comparative din 

bilanţ, care va fi 

îndeplinită 

prezentarea 

prin 

informaţiilor din 

bilanţul de la 

sfârşitul exerciţiului. 

Aceste informaţii ar 

trebui să fie însoţite 

de o descriere 
narativă a 

modificării 

semnificative a 

situaţiei financiare a 
emitentului şi a 

rezultatelor din 
exploatare ale 
acestuia in timpul 
sau după perioada 

acoperită de 
informaţiile 

financiare istorice de 
bază. 

Următorul tabel conţine situaţia consolidată a contului de profit sau pierdere şi a 
rezultatului global al Grupului pentru anul încheiat la data de 31 decembrie 2015, 
respectiv 31 decembrie 2016: 

Cifra de afaceri 

Alte venituri operaţionale 

Venituri operaţionale 

Cheltuieli operaţionale 

Profit operaţional 

Costul finanţării 

Alte cheltuieli financiare 

Rezultat fmanciar 

Rezultat înainte de impozitare 

Cheltuiala cu impozitul pe profit 

Rezultat net 
atribuibil : 

Proprietarilor Grupului 

Intereselor care nu controleazA 

Alte venituri care nu vor fi reclasificate 
în câştig sau pierdere 

Câştig/pierdere rezultat/li din reevaluare 

Corecţii referitoare la anii precedenţi 

Impozit amânat pentru alte elemente ale 
rezultatului global 

Total alte elemente de rezultat global 

atribuibile: 

Proprietarilor Grupului 

Intereselor care nu controleazA 

Total rezultat global 

atribuibil : 

Proprietarilor Grupului 

Intereselor care nu controleazA 

Anul încheiat la 31 decembrie 

2015 

Auditat 

2016 

Auditat 
Toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu 

este specificat a/ţfel 

390.978.897 502.986. 790 

4.591.826 

395.570.723 

(366.579.24 7) 

28.991.476 

(11.270.696) 

( 4. 722.017) 

(15.992. 713) 

12.998.763 

(3.093.994) 

9.904.769 

8.580.871 

1.323.898 

(391.949) 

62.335 

(329,614) 

(329.614) 

9.575.155 

8.251.257 

1.323.898 

5.468.590 

508.455.380 

(488.901.027) 

19.554.353 

( 13.3 36.592) 

(5,048.649) 

(18.385.241) 

1.169.112 

(2.411.102) 

(1.241.990) 

(5.109.958) 

3.867.968 

3.398.211 

(543,714) 

2.854.497 

5.439.256 

(2.584.759) 

1.612.507 

329.298 

1.283.209 

Sursă: Sîtua/iile Financiare consolidate auditate pentru anul mcheiat la 31 Decembrie 2016 

Rezultat net 

Cheltuiala cu impozitul pe profit 

4 

9.904.769 

3.093.994 

(1.241.990) 

2.411.102 



Rezultatul financiar net 

Deprecierea, amorti7.area activelor 

imobilizate 

15.992.713 

26.748.14] 

18.385.241 

35.122.887 

- --------~~·- ---------------EBITDA 55.739.617 54.677.239 
Sursă: Situaţiile Companiei 

Rezultatele operaţionale pentru perioada de nouă luni încheiată 
la 30 septembrie 2017 

Tabelul de mai jos prezintă situaţia consolidată interimară a contului de profit şi 

pierdere a Grupului, neauditată, pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 

septembrie 2017, comparativ cu 30 septembrie 2016: 

CIFRA DE AFACERI 
Alte venituri operaţionale 

VENITURI OPERATIONALE 

CHELTUIELI OPERATIONALE 

PROFIT OPERATIONAL 

Costul finanţării 

Alte cheltuieli financiare 

REZULTAT FINANCIAR 

REZULTAT INAINTE DE 
IMPOZITARE 

Cheltuiala cu impozitul pe profit 

REZULTAT NET 

Proprietarilor Grupului 

Intereselor care nu controlează 

ALTE ELEMENTE ALE 
REZULTATULUI GLOBAL CARE 
NU VOR FI RECLASIFICATE IN 
CONTUL DE PROFIT SAU 
PIERDERE 

Câştig/pierdere rezultat/a din reevaluare 

Corecţii referitoare la ani precedenţi 
Impozit amânat pentru alte elemente ale 
rezultatului global 
TOTAL ALTE ELEMENTE DE 
REZULTAT GLOBAL 

Total alte elemente de rezultat global 
atribuibile 
Proprietarilor Grupului 

Intereselor care nu controlează 

TOTAL REZULTAT GLOBAL 

5 

9 luni încheiate Ia 30 Septembrie, 

2017 2016 

Neauditat Neauditat, 
Revizuit 

459.182.988 361.489.209 
4.454.435 628.470 

463.637.423 362.117.679 

{ 434.536. 793! '350.679.676! 

29.100.630 11.438.003 

(10.645.670) (10.567.686) 

(3.892.282) 555.767 

(14.537.952) (10.011.919) 

-
14.562.678 1.426.084 

(5.002.865) (1,382.946) 
9.559.813 43.138 

5.711.029 
(2.001.084) 

3.848.784 2.044.222 

9.559.813 43.138 



Total rezultat global atribuibil: 

Proprietarilor Grupului 

Intereseior care nu com:roiează 

5.711.029 

H48.784 
(2.001.084) 

l.044.âL 

Sursă: Situaţiile financiare consolidate interimare neauditate, revi..-uite pentru perioada incheiată la 
30 septembrie 2016, Situaţiile financiare consolidate interimare neauditate pentru perioada mcheiată 
la 30 septembrie 2017 

Fluxurile de numerar pentru exerciţiile financiare încheiate la data de 
31 decembrie 2015 şi 2016 

Următorul tabel prezintă un rezumat al situaţiei consolidate a Grupului privind 
fluxurile de trezorerie pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2015 şi 2016: 

Fluxuri de trezorerie din exploatare 

Profit/pierderi înainte de impozitare 
Ajustlri pentru: 
Depreciere 

Vân:zarea subsidiarelor 

Cheltuiala cu dobânda 

Venituri din dobânzi 

Ajustări de valoare pentru creanţe şi pierderi 

din creanţe 

Ajustări de valoare pentru alte active circulante 

şi pierderi din alte active circulante 

Reduceri financiare 

Câştig/(Pierderi) din ajustări ale activelor pe 

termen lung 

Diferenţe de curs rezultate din reevaluarea 

soldurilor în valutii 

Alte venituri nemonetare 

Câştig pierdere din vânzarea activelor pe 

tennen lung 

Fluxuri de trezorerie din exploatare înainte 
de rnodificlrile în capitalul circulant 
Creşteri ale soldurilor de creanţe 

Creşteri ale soldurilor de stocuri 

Descreşteri/(Creşteri) de cheltuieli în avans 

Creşteri în datorii 

Numerar generat din exploatare 
Impozit pe profit pliitit 

Dobânzi pliitite 

Dobânzi primite 

Numerar net generat din activitlţi de 
exploatare 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de 
investiţii 

Investiţii în combinări de intreprinderi 

Achiziţii de imobilizări necorporale 

6 

Anul încheiat la 31 decembrie 

2015 2016 
Auditat Auditat 
(în RON. dacă nu este specificat 

altfel) 

12.998.763 

26,748.141 

11.270.696 

(385.938) 

214.477 

2.804.052 

2.357.932 

(3,300.000) 

(57.292) 

52.650.831 

(3,242.399) 

(3 .390. 778) 

(422.694) 

9.447.452 

55.042.412 
(2.470.547) 

(11.316.966) 

385.938 

41.640.837 

(3.107.334) 

(1.831.81 7) 

1.169.112 

36.093.805 

714.750 

13.336.592 

(454.439) 

8.175.200 

109.041 

3.052.445 

(970.918) 

2.608.677 

(3.300.000) 

60.534.265 

(11.152.764) 

(2.974.751) 

(446.269) 

12.787.223 

58.747.704 
(2.945.862) 

(13.144.091) 

454.439 

43.112.190 

(32.993.008) 

(4.038.544) 



Achiziţii de imobilizări corporale (23.194.914) (28.035.141) 
Venituri din vânzarea combinărilor de 

întreprinderi 45.000 

Venituri din vânzări de mijloace fixe 57.292 
Numerar net folosit în activitatea de 

(28.076.773) (65.021.693) 
investiţii 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de 
fmanţare 

Contribuţii la capital social (interese care nu 
137.030 

controlează) 

Creştere de împrumuturi 1.633.867 73.824.643 
Rambursări de împrumuturi (13.110.964) (30.629.749) 
Plăţi pentru leasing financiar (3.788.829) (6.602.067) 
Numerar net generat din/ (utilizat în) 

(15.265.926) 36.729.857 activitatea de fmanţare 

(Descreşterea)/Creşterea neti de numerar şi 
(1. 701.862) 14.820.354 echivalent de numerar 

Numerar şi echivalente de numerar la 
7.583.358 5.881.496 începutul anului 

Numerar şi echivalente de numerar la 
5.881.496 20.701.850 

sfârşitul anului 
Sursă: Situaţiile Financiare consolidate auditate pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016 

Fluxurile de numerar În perioada de nouă luni încheiată la 30 
septembrie 2017 

Următorul tabel prezintă un rezumat al situaţiei consolidate a Grupului privind 
fluxurile de trezorerie pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 
2017, comparativ cu perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2016: 

Profit/pierderi înainte de Impozitare 

Ajustiri pentru: 
Depreciere 
Pierderea din vânzarea subsidiarelor 
Venituri din dobânzi 
Cheltuiala cu dobânda 
Ajustări de valoare pentru creanţe şi pierderi 
din creanţe 
Ajustări de valoare pentru deprecierea 
stocurilor 
Reduceri financiare 
Alte venituri nemonetare 
Diferenţe de curs rezultate din reevaluarea 
soldurilor în valuta 
Fond comercial negativ rezultat in unna 
achiziţiilor 

Fluxuri de trezorerie din exploatare înainte 
de modlflclrile în capitalul circulant 

Descreşteri/(Cre.şteri) ale soldurilor de creanţe 
Descreşteri/(Creşteri) ale soldurilor de stocuri 
Descreşteri/(Creşteri) de cheltuieli în avans 
Descreşteri/(Creşteri) de datorii 
Numerar generat din exploatare 
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9 luni încheiate la 30 Septembrie, 
2017 201 -----

Neauditat 

14.562.678 

29.196.756 

(394.023) 
10.645.670 

(2.300.697) 

4.483.869 

(729.165) 

55A65.088 

(12.663.485) 
1.454.365 
(906.510) 

(4.291.775) 
39.057.683 

Neauditat 



B.8 Informaţii financiare 
pro forma selectate, 

identificate ca atare. 

Impozit pe profit plătit 
Dobânzi plătite 
Dobânzi primite 
Numerar net generat din activităţi u~ 
exploatare 

Investiţii în combinări de întreprinderi 
Achiziţii de imobilizări necorporale 
Achiziţii de imobilizări corporale 
Venituri din vânzarea combinărilor de 
întreprinderi 
Numerar net folosit in activitatea de 
investiţii 

Contribuţii la capital social (interese care nu 
controlează) 

Creştere de împrumuturi 
Rambursări de împrumuturi 
Plăţi pentru leasing :financiar 
Dividende plătite intereselor care nu 
controlează 

Numerar net generat din activitatea de 
finanţare 

Modificarea neta de numerar şi echivalent 
de numerar 
Numerar şi echivalente de numerar la începutul 
perioadei 
Numerar şi echivalente de numerar la 
sfirşitul perioadei 

(3.793.807) 
(8,593.988) 

394.023 

27.063.911 

(33,524.953) 
(940.809) 

(34,203.333) 

(68.669.095) 

64.909.066 
(8.091.396) 

(13.116.775) 

(423.390) 

43.277.505 

1.672.321 

20.701.850 

22.374.171 

(2.485.772 
(8,935.922 

330.27( 

27.825.98. 

(24.696.156 
(2.618.330 

(16,899.878 

45.0()( 

(44.169.364 

137.03( 

49.184.79' 
(23.839.051 

(3.957.886 

21.524.881 

5.181.504 

5.881.4~ 

11.063.00'. 
Sursă: Situaţiile financiare consolidate interimare neauditate, revi=uite pentru perioada inchelată la 
30 septembrie 2016, Situaţiile financiare consolidate interimare neauditate pentru perioada încheiata 
la 30 septembrie 2017 

Nu se aplică. Prospectul nu include informaţii financiare pro forma. 

B.9 Dacă se întocmesc Nu se aplică. 

previziuni sau o 

estimare a profitului, 
se va preciza cifra. 

B.10 O descriere a naturii 

tuturor rezervelor din 
raportul de audit 
privind informaţiile 

financiare istorice. 

B.11 În cazul în care 
capitalul circulant al 
emitentului nu este 

suficient pentru 

cerinţele actuale ale 
emitentului, se va 
include o explicaţie. 

Deloitte Au.dit S.R.L. ("Deloitte"), o societate de au.dit independentă, a auditat 
Situaţiile Financiare Anuale şi a emis un raport de audit fără rezerve în legătură 

cu acestea. Deloitte nu a revizuit şi nu a auditat Situaţiile Financiare Interimare. 

Managementul Societăţii este de părere că Societatea are capital circulant 

_,s.ufîcri~entru necesităţile curente, respectiv pentru cel puţin 12 luni după 
pubt,r· z spectului. 

,i.tO» t 
~~ d~ ~l r ~ov >, 

ţi..~ • 

')h- pr---·-~ .... 

Secţiunea C-Valori Mobiliare 
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C.1 

C.2 

C.3 

C.4 

O descriere a tipului Oferta constă din oferirea de către Societate a unui număr de maxim 2.600.000 

şi categoriei acţiuni noi, ordinare, nominative şi dematerializate cu o valoare nominală de 0,25 

valorilor mobiliare RON/acţiune (".4.~?•rnJI.P, No!li"), care vor fi. emise în cadrul unei majorări de 
care fac obiectul 
ofertei publice şi/sau 

sunt admise la 
tranzacţionare, 

inclusiv orice număr 

de identificare a 
valorilor mobiliare. 

Moneda emisiunii de 

valori mobiliare. 

Numărul de acţiuni 

emise şi vărsate 

integral şi numărul 

de acţiuni emise, dar 

nevărsate integral. 
Valoarea nominală 

per acţiune sau 
faptul că acţiunile nu 

au valoare nominală. 

O descriere a 
drepturilor conexe 

valorilor mobiliare. 

capital social al Societăţii ("Majorarea de Capital Social") cu acordarea 

dreptului de preferinţă ("Oferta"). 

Oferta se adresează exclusiv acţionarilor Societăţii îmegistraţi în registrul 

acţionarilor Societăţii la data de înregistrare 27.10.2017 ("Acţionari 

ÎndreptAţiţi") în limita drepturilor de preferinţă deţinute de aceştia. 

Pentru subscrierea unei Acţiuni Noi este necesară deţinerea unui număr de 

7, 72769 de drepturi de preferinţă. Un Acţionar Îndreptăţit poate subscrie un 
număr maxim de Acţiuni Noi calculat prin împărţirea numărului de drepturi de 

preferinţă deţinute de respectivul Acţionar Îndreptăţit la data de îmegistrare 

aferentă Majorării de Capital Social la numărul drepturilor de preferinţă necesare 

pentru a subscrie o Acţiune Nouă (7,72769). În cazul în care din aplicarea 

algoritmului matematic rezultă fracţiuni de Acţiuni Noi care pot fi subscrise, se 

va aplica rotunjirea numărului maxim de Acţiuni Noi la întregul inferior. 

Acţiunile Noi vor fi admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere 

administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. ("BVB"). 

Numerele de identificare şi simbolurile de tranzacţionare ale Acţiunilor Noi vor fi 
următoarele: 

ISIN: ROMEDLACNOR6 

CFI:ESVUFR 

Simbol tranzacţionare la BVB: M; 

Moneda Acţiunilor Noi este RON. 

La data Prospectului, numărul de acţiuni emise, reprezentând capitalul social 

emis, subscris şi integral vărsat al Societăţii, este de 20.092.000 acţiuni, fiecare 

fiind plătită integral şi având o valoare nominală de 0,25 RON/acţiune. 

Toţi deţinătorii de acţiuni emise de Societate au aceleaşi drepturi, cele mai 

importante fiind descrise mai jos: 

• dreptul de preferinţă al acţionarilor; 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

dreptul de a vota şi de a participa la AGA; 

dreptul de a primi dividende, în conformitate cu hotărârile AGA; 

dreptul la informare; 

dreptul de a se retrage din Societate; 

dreptul de a contesta hotărârile adoptate în AGA; 

drepturi derivate din lichidare; şi 

• alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv al Societăţii, de Legea nr. 
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C.5 

C.6 

C.7 

D.1 

o descriere a 
oricărei 

privind 

transfer 

restricţii 

liberul 
al valorilor 

mobiliare. 

Se va indica dacă 

valorile mobiliare 
oferite fac sau vor 

face obiectul unei 

cereri de admitere la 
tranzacţionare pe o 
piaţă reglementată şi 

identitatea tuturor 
pieţelor reglementate 

în care valorile 
mobiliare sunt sau 
urmează să fle 
tranzacţionate. 

31/1990 ("Legea Societăţilor"), de Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de 

instrumente fmanciare şi operaţiuni de piaţă ("Legea Emitenţilor şi a 
Operaţiunilor de Piaţi") şi de alte legi şi reglementări în vigoare. 

Acţiunile Noi pot fi subscrise exclusiv de către Acţionarii Îndreptăţiţi. Drepturile 

de preferinţă aferente Acţiunilor Noi nu sunt tranzacţionabile. Acţiunile Noi care 

nu sunt subscrise în cadrul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinţă 

("Perioada de Subscriere") vor fi oferite în cadrul unui plasament privat, print-o 

ofertă exceptată de la obligaţia publicării unui prospect de ofertă, în conformitate 

cu prevederile art. 16 alin (3) lit. (a) din Legea Emitenţilor şi a Operaţiunilor de 

Piaţă şi art. 15 alin (1) Regulamentul CNVM nr. l/2006 ("Plasamentul Privat"). 
Plasamentul Privat nu face obiectul prezentului Prospect. Societatea va publica 

un raport curent cu privire la numărul Acţiunilor Noi care vor face obiectul 

Plasamentului Privat şi, de asemenea, un raport curent cu privire la numărul de 

Acţiuni Noi care vor fi vândute în cadrul Plasamentului Privat. 

Se intenţionează admiterea Acţiunilor Noi la tranzacţionare pe piaţa reglementată 

la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. în jurul datei de 12 

ianuarie 2018. 

O descriere 
politicii 
distribuire 

dividendelor. 

a Consiliul de Administraţie este axat pe crearea de valoare pentru acţionarii 

de Societăţii. Pentru a menţine actualul trend de creştere a profitabilităţii, Grupul are 

a nevoie atât de resursele sale interne cât şi de cele externe. Astfel, Consiliul de 

Administraţie, axat pe continua extindere a profitabilităţii Grupului în beneficiul 

acţionarilor, intenţionează să propună nedistribuirea de dividende către acţionari, 

atâta timp cât creşterea Grupului este conformă cu istoricul. În cazul în care 

Consiliul de Administraţie va propune distribuirea de dividende în viitor, vor 

trebui avute în vedere mai multe aspecte, respectiv condiţiile generale de afaceri, 

Ja~ rezultatele financiare ale Grupului, cerinţele de investiţii, precum şi restricţiile 

·.,,.. <'!!':. ~ ~~, legale şi contractuale de plată a dividendelor şi orice alţi factori pe care Consiliul 

IJ;.,~ ' de Administraţie îi poate considera relevanţi. Orice profit care nu va fi dedicat 
\>~.;_., 'KJ:~ -~lplanurilor de creştere ale Societăţii sau care nu este grevat de restricţii 

ţ,..~~O , contractuale, legale sau de altă natură, va fi, de principiu, distribuit acţionarilor, 
~ rr 

.. ~41'/ cu excepţia cazului în care este necesar pentru orice alt scop corporativ, inclusiv 

pentru investiţii în oportunităţile de creştere a profitului. 

Secţiunea O-Riscuri 

Informaţii esenţiale 

despre principalele 

Factori de risc referitori la afacerile Grupului şi la industria în care operează 

Grupul 

riscuri specifice 
• Grupul s-ar putea să nu reuşească să îşi extindă afacerile conform strategiei 
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emitentului sau 

sectorului în care 

acesta îşi desfăşoară 

activitatea. 

acestuia sau să-şi atingă obiectivele de creştere şi venituri 

• Grupul îşi desfăşoară afacerile în România într-un cadru de reglementare 
rigid şi în continuă modificare, care duce Ia angajarea unor cheltuieli de 
conformitate semnificative 

• Echipa de conducere de nivel superior a Grupului este critică pentru 
performanţă 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Activităţile Grupului depind, în mare măsură, de personalul său medical şi de 
capacitatea Grupului de a atrage şi păstra personalul calificat 

O creştere bruscă a infecţiilor sau a altor riscuri care sunt tipice pentru actul 
medical ar putea avea un impact asupra reputaţiei Grupului şi a fluxului de 
pacienţi 

Grupul competiţionează cu Statul Român şi cu furnizori privaţi de servicii 
medicale 

Dificultăţile sau întârzierile în procesul de achiziţie a altor societăţi din 
domeniul serviciilor medicale sau de integrare a celor deja achiziţionate, ori 
datoriile istorice ale acestor societăţi, precum şi o evoluţie precară a acestora 
în cadrul Grupului ar putea încetini creşterea viitoare a Grupului 

Puterea brandului şi reputaţia Grupului sunt determinante pentru succesul 
acestuia 

Industria în care Grupul îşi desfăşoară activitatea are o evoluţie rapidă din 
perspectiva progresului tehnologic 

Grupul depinde de cererea de servicii medicale care este afectată de factori 
demografici, tehnologici şi macroeconomici 

Incapacitatea de a furniza servicii medicale de înaltă calitate pe baze 
continue ar putea avea efecte negative asupra afacerii Grupului 

O parte din vânz.ările Grupului este generată din contracte cu autorităţi 
publice 

Exercitarea unor drepturi speciale de către minoritarii din filialele Grupului 
ar putea îngreuna creşterea respectivelor filiale 

Grupul a contractat datorii şi s-a angajat la îndeplinirea unor obligaţii stricte, 
inclusiv de ordin financiar, prin contractele de împrumut la care este parte 

Îmbunătăţirea actului medical finanţat de către Statul Român în unităţile 
medicale publice ar putea tempera creşterea Grupului şi ar putea reduce 
vânz.ările acestuia 

Dezvoltarea sectorului de asigurări de sănătate ar putea afecta vânzările din 
linia de afaceri Corporate ale Grupului 

Grupul s-ar putea să nu respecte reglementările aplicabile privind gestionarea 
deşeurilor medicale sau, în general, alte obligaţii medicale, de mediu, 
siguranţă sau sănătate 

Grupul trebuie să respecte legislaţia privind protecţia datelor personale şi 
orice încălcare privind protejarea datelor personale ale pacienţilor ar putea 
expune Grupul riscului angrenării răspunderii 

Întreruperile în activitate, planurile de urgenţă necorespunzălo~ u 
managementul crizelor într-un mod inadecvat, disfuncţionalită.tj .. · în ~iste~ 
IT sau_ pierderile ~e date ar putea avea un efect negativ seumA~ Fprţ 
afacenlor Grupulw A . ~ 

Gru ul b h. ed" al PROBAT . -p se azează pe ec 1pamente m 1c e pentru prestarea · de serv1 . 
medicale de înaltă calitate, iar lipsa de echipamente sau R .... ~f~~e a 
costurilor cu echipamentele ar putea avea un impact asupra afacerii '·· ului 
Prestarea serviciilor medicale este reglementată prin cerinţe stricte de 
reglementare şi autorizare. Nerespectarea acestor cerinţe ar putea avea 
consecinţe severe pentru afacerea Grupului 

utea 
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avea un impact asupra reputaţiei acestuia şi, indirect, asupra afacerilor 

• Locaţiile anumitor unităţi medicale utiliz.ate de Grup sunt închiriate, iar 
încetarea contractelor de închiriere, indiferent de motiv, ori incal)acitate 
Grupului de a le prelungi termenul într-o manieră eficientă din punct de 
vedere al costurilor, ar putea duce la închiderea respectivelor unităţi medicale 

• Proprietăţile deţinute de Grup în proprietate sau închiriate de către acesta ar 
putea face obiectul unor cereri de retrocedare de către proprietarii anteriori, 
motivând că respectivele proprietăţi le-au fost confiscate în mod abuziv de 
Statul Român în perioada comunistă 

• Drepturile de proprietate ale Grupului asupra anumitor construcţii ar putea 
face obiectul unor pretenţii din partea autorităţilor competente şi/sau a 
persoanelor care au înregistrat prejudicii din cauza edificării respectivelor 
construcţii 

• Spitalul PDR din Braşov se află pe un teren în legătură cu care dobândirea 
dreptului de proprietate de către POR este supusă unui risc de nulitate 

• Anumite proprietăţi utiliz.ate de entităţile din cadrul Grupului pe bază de 
contracte de închiriere sau de concesiune încheiate cu autorităţi publice s-ar 
putea să facă obiectul unor cereri de constatare a nulităţii 

• Lipsa unei notări a contractelor de închiriere sau de concesiune în cartea 
funciară ar putea permite unor potenţiali cumpărători ai respectivelor 
proprietăţi să nu respecte aceste contracte 

• Grupul s-ar putea să întâmpine dificultăţi în obţinerea de finanţare pentru 
extinderea afacerilor 

• Familia Marcu va continua să exercite o influenţă semnificativă asupra 
Societăţii după Ofertă, iar interesele acesteia s-ar putea să nu fie în 
concordanţă cu interesele altor acţionari ai Societăţii 

• Grupul este expus schimbării în regimul fiscal 

• Autorităţile fiscale ar putea face constatări nefavorabile în legătură cu 
anumite servicii şi ar putea astfel stabili obligaţii fiscale suplimentare pentru 
Grup 

• Grupul este expus riscului de fluctuaţie a cursului de schimb valutar 
Riscuri specifice României şi regiunii 

• Investiţia în pieţe în curs de dezvoltare, cum este România, implică anumite 
riscuri macro-economice, care s-ar putea să fie mai semnificative decât 
riscurile asociate pieţelor mai dezvoltate 

• Valoarea investiţiilor în România, inclusiv valoarea Acţiunilor, ar putea fi 
afectată în mod negativ de incertitudini de ordin politic şi economic 

• Evenimente globale şi regionale ar putea afecta în mod negativ economia 
României 

• O încetinire a creşterii economice estimate pentru România ar putea avea 
impact asupra cifrei de afaceri şi rezultatelor Grupului 

• Accesarea unor finanţări de la organisme internaţionale pentru a tempera o 
potenţială revenire a crizei financiare în România ar putea fi condiţionată de 
implementarea unor măsuri de austeritate, care ar putea avea un impact 
asupra economiei României şi ar putea afecta afacerile Grupului 

• Predictibilitatea limitată a sistemului legislativ din România, birocraţia, 

corupţia şi deciziile inconsecvente ale autorităţilor pot avea efecte negative 
asupra activităţii Grupului 

• Neîndeplinirea obligaţiilor de membru al UE ar putea duce la aplicarea de 
sancţiuni României, ceea ce ar putea avea efect indirect asupra activităţii 
Grupului 

• Scăderea rating-ului de credit al României sau alte evenimente care afectează 
solvabilitatea României pot afecta capacitatea Grupului de a accesa finantări 
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D.3 

I 

I 

Informaţii esenţiale 

despre principalele 
riscuri specifice 

valorilor mobiliare. 

E.1 Valoarea totală netă a 

fondurilor obţinute şi 

o estimare a costului 
total în legătură cu 

emisiunea/oferta, 
inclusiv cheltuielile 
estimate percepute de 

emitent sau ofertant de 

la investitor. 

necesare pentru dezvoltarea afacerii sale 

• Leul românesc poate fi afectat de volatilitatea ridicată a ratelor de schimb 
valutar şi ale inflaţiei 

• încrederea în sistemul medical din România rămâne scăzută şi 
• România nu are un plan adecvat de salvare în caz de dezastru 

Riscuri referitoare la Acţiuni şi la Ofertl. 

• Este posibil ca Acţiunile să nu fie menţinute la tranzacţionare pe Bursa de 
Valori Bucureşti 

• Fluctuaţiile preţului de piaţă al Acţiunilor sau lipsa lichidităţii poate afecta 
performanţa unei investiţii în Acţiuni 

• Este posibil ca Societatea să nu poată distribui dividende în viitor din cauza 
profitului insuficient sau a diferitelor constrângeri legale sau contractuale 

• Vânzările subsecvente ale unui număr semnificativ de Acţiuni de către 
acţionarii semnificativi ai Societăţii ar putea duce la scăderea preţului 
Acţiunilor 

• Este posibil ca drepturile de preferinţă să nu fie disponibile anumitor 
acţionari 

• Variaţiile ratei de schimb valutar ar putea avea un efect negativ asupra 
deţinătorilor de Acţiuni din afara României 

• Preţul aferent Acţiunilor Noi va fi anunţat la expirarea Perioadei de 
Subscriere 

Secţiunea E-Oferta 

Veniturile brute obţinute de Societate în urma Majorării de Capital Social vor fi 
de aproximativ 93.600.000 RON (presupunând că toate Acţiunile Noi vor fi 

subscrise la preţul maxim de 36 RON ("Preţul Maxim")). 

Totalul veniturilor nete obţinute de Societate în urma Majorării de Capital Social, 

după deducerea comisioanelor, tarifelor şi cheltuielilor aferente Ofertei, va fi de 

aproximativ 91.600.000 RON (presupunând că toate Acţiunile Noi vor fi 
subscrise la Preţul Maxim de 36 RON). 

Totalul comisioanelor, tarifelor şi cheltuielilor plătibile de către Societate în 

legătură cu Majorarea de Capital Social se aşteaptă să fie de aproximativ 

2.000.000 RON (presupunând că toate Acţiunile Noi vor fi subscrise la Preţul 

Maxim de 36 RON). 

Societatea nu va percepe investitorilor comisioane, tarife sau cheltuieli aferente 

Majorării de Capital Social. 

E.2 Motivele ofertei, Veniturile obţinute de Societate în urma Ofertei vor fi utilizate pentru a asigura 

a 

E.3 

utilizarea şi estimarea 
fondurilor nete 

obţinute. 

o descriere a 
termenilor şi 

condiţiilor ofertei. 

implementarea planurilor de creştere şi dezvoltare ale Societăţii prin continuarea 

extinderii ofertei de servicii şi a nivelului de acoperire geografică. ·v-:tii . e 
~ 

obţinute vor asigura o sursă de finanţare (parţială) pentru creş~ .ieă l 
pentru eventuale viitoare achiziţii. A'"'-~ ii"' ~q 

,t,,,:f.Jf"\-- ,._ ~ 

Un număr maxim de 2.600.000 Acţiuni Noi, ordinar~ nominatNe_,_-sşi 
dematerializate cu o valoare nominală de 0,25 RON/acţiune care fur,&,~ sY în 

cadrul Majorării de Capital Social cu acordarea dreptului de preferinţă, aprobată 

prin decizia Consiliului de Administraţie nr. 1 din data de 11 octombrie 2017, 

coroborată cu hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor Societăţii 

nr. 1 din 13 septembrie 2017. 

Oferta este structurata ca o oferta de Acţiuni Noi subscrise de Acţionarii 
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Indreptăţiţi în limita drepturilor de preferinţă deţinute, în perioada de subscriere 

16 noiembrie 2017 - 18 decembrie 2017 ("Perioada de Subscriere"), în baza art. 

15 alin. (10) din Regulamentul 1/2006 şi a art. 26 (a) din Regulamentul privind 

Prospectul. 

Dacă este cazul, Acţiunile Noi care nu au fost subscrise în cadrul Perioadei de 

Subscriere, vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat, exceptat 

de la obligaţia întocmirii şi publicării unui prospect conform art. 16 alin (3) lit. 

(a) din Legea Emitenţilor şi a Operaţiunilor de Piaţă şi art. 15 alin (1) din 

Regulamentul 1/2006 ("Plasamentul Privat"). Plasamentul Privat nu face 

obiectul prezentului Prospect. 

Numărul total al drepturilor de preferinţă este egal cu numărul acţiunilor emise de 

Societate şi înregistrate în registrul acţionarilor Societăţii la data de înregistrare 

aferentă Majorării de Capital Social, respectiv 20.092.000 drepturi de preferinţă 

("Drepturi de Preferinţi "). Fiecărui Acţionar Îndreptăţit îi este alocat un număr 
de Drepturi de Preferinţă egal cu numărul acţiunilor deţinute la data de 

înregistrare aferentă Majorării de Capital Social. 

Pentru subscrierea unei Acţiuni Noi sunt necesare 7, 72769 Drepturi de Preferinţă. 

Managerul Ofertei este S SIF Tradeville S.A, înfiinţată şi funcţionând în 

conformitate cu legile din România, autorizată pentru prestarea de servicii de 

investiţii financiare prin Decizia ASF (fosta CNVM) nr. 2225/15.07.2003, 

înregistrată în Registrul ASF sub numărul PJR0l/400033 din data de 17.05.2006, 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5868/1996, cod unic de 

înregistrare RO869402 l, cu sediul social în Bucureşti, sector 2, b-dul Carol I, nr. 

34-36, clădirea International Business Center Modern, etaj 10, România. 

("Tradeville" sau "Managerul"). 

Perioada în care pot fi subscrise Acţiuni Noi de către Acţionarii Îndreptăţiţi prin 

exercitarea Drepturile de Preferinţă, este de o lună de zile, de la data de 16 

noiembrie 2017 la data de 18 decembrie 2017. 

Acţiunile sunt admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere operată de 

BVB sub simbolul de piaţă "M". Acţiunile nou emise care vor fi subscrise în 

cadrul Majorării de Capital Social vor fi admise la tranzacţionare pe piaţa 

reglementată la vedere administrată de BVB, ulterior încheierii Ofertei şi, dacă 

este cazul, a Plasamentului Privat. 

Piaţa administrată de BVB reprezintă o piaţă reglementată în SEE în sensul 

Directivei privind Pieţele Instrumentelor Financiare. 

Numerele de identificare şi simbolurile de tranzacţionare ale Acţiunilor Noi vor fi 
următoarele: 

ISIN: ROMEDLACNOR6 

CFI: ESVUFR 

Simbol tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti: M. 

Data Alocării este ultima zi a Perioadei de Subscriere. 

Metoda de intermediere este metoda celei mai bune execuţii. 

Preţul Maxim este de 36 RON per Acţiune Nouă. 

Preţul fmal al Acţiunilor Noi oferite spre subscriere în cadrul exercitării dreptului 
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de preferinţă va fi mai mic sau egal cu Preţul Maxim şi va fi anunţat cel mai 

târziu în prima Zi Lucrătoare ulterioară ultimei zile a Perioadei de Subscriere, 

respectiv cel târziu în data de 19.12.2017 ("Preţul Final") şi va fi publicat !lP. 

pagina de internet a MedLife Ia adresa www.medlife.ro, precum şi pe pagina de 

internet a BVB la adresa www.bvb.ro. 

În cazul în care Preţul Final va fi mai mic decât Preţul Maxim, Acţionarilor 
Îndreptăţiţi care au subscris Acţiuni Noi în Perioada de Subscriere le vor fi 

restituite sumele reprezentând diferenţa dintre Preţul Maxim şi Preţul Final 

pentru fiecare acţiune subscrisă în mod valid în Perioada de Subscriere. 

E.4 O descriere a oricărui Nu există interese (inclusiv conflicte de interese), altele decât cele care ar putea 
interes care ar putea rezulta din circumstanţele descrise în Elementul B.6, care ar putea influenţa 
influenţa semnificativ semnificativ Oferta. 
emisiunea/oferta, Managerul şi/sau afiliaţii săi au furnizat în trecut sau ar putea fumiza în viitor, în 
inclusiv a conflictelor mod ocazional, servicii de investiţii, consultanţă financiară şi servicii bancare şi 
de interese. comerciale, către Grup în legătură cu activitatea curentă a acestora, pentru care ar 

putea primi sau ar putea să primească onorarii şi comisioane specifice. 

E.5 Numele persoanei sau Acţiunile Noi vor fi oferite spre subscriere de către Societate. 

denumirea entităţii Nu exista contracte de interdicţie a înstrăinării (Contracte de Lock up). 
care oferă spre 
vânzare valorile 
mobiliare. Contracte 
de interdicţie a 
înstrăinării: părţile 

contractante; 
precizarea perwadei 

de interdicţie a 
înstrăinării. 

E.6 Cuantumul 
procentul 

şi Oferta este derulată cu respectarea dreptului de preferinţă al Acţionarilor 

diluării Îndreptăţiţi prin exercitarea Drepturilor de Preferinţă. Prin urmare, dacă toţi 
imediate care rezultă 

în urma ofertei. În 
cazul unei oferte de 
subscriere adresate 
acţionarilor existenţi, 

se va preciza 
cuantumul şi procentul 
diluării imediate in 
cazul în care aceştia 
nu subscriu la noua 
ofertă. 

E.7 Cheltuielile estimate 
percepute de la 
investitor de către 

emitent sau ofertant. 

acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de înregistrare aferentă 

Majorării de Capital Social şi-ar exercita integral dreptul de subscriere 

participaţia niciunui acţionar nu ar fi diluată. Acţionarii Îndreptăţiţi care nu vor 

subscrie în Ofertă vor înregistra o diluare imediată de 11,45778% a participaţiei 
ulterior Majorării de Capital Social. 

Nu este cazul. Societatea, nu va percepe niciun comision, tarif sau alte costuri de 

la investitori în legătură cu Oferta sau cu participarea acestora la Ofertă. 
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FACTORI DE RISC 

O investiţie în valori mobiliare implică un grad ridicat de risc. Înainte de a lua decizia de a subscrie Acţiuni 
Noi, ar trebui să analizaţi următoarele informaţii cu privire la factorii de risc, împreună cu celelalte 

informaţii incluse în acest Prospect. Oricare dintre factorii de risc menţionaţi în cele ce urmează ar putea 

avea, în mod individual sau agregat cu alţi factori de risc sau în anumite circumstanţe, efecte nefavorabile 

semnificative asupra activităţii, situaţiei financiare şi rezultatelor operaţionale ale Grupului, precum şi 

asupra preţului de piaţă al Acţiunilor şi există riscul să pierdeţi, total sau parţial, investiţia. Societatea 

prezintă, în cele ce urmează, o descriere a riscurilor şi a incertitudinilor pe care le consideră semnificative, 

însă este posibil ca aceste riscuri şi incertitudini să nu fie singurele cu care se confruntă Grupul. Alţi factori 

de risc şi incertitudini, inclusiv cei despre care nu are cunoştinJă în prezent sau care sunt consideraţi ca 

nesemnificativi, ar putea avea efectele nefavorabile menţionate mai sus. Potenţialii investitori ar trebui să 

aibă în vedere că valoarea Acţiunilor, precum şi orice venituri generate de acestea, ar putea să nu se 

materializeze sau să scadă şi este posibil ca investitorii să piardă o parte sau chiar toată investiţia iniţială. În 

consecinţă, potenţialii investitori ar trebui să analizeze cu mare aten/ie riscurile inerente şi ar trebui să 

decidă, individual, dacă o astfel de investiţie este adecvată având în vedere aceste riscuri. 

Factori de risc referitori la afacerile Grupului şi la industria În care operează Grupul 

Grupul s-ar putea să nu reuşeascil să îşi extindă afacerile conform strategiei acestuia sau sil-şi 

atingi obiectivele de creştere şi venituri 

Direcţiile cele mai importante din strategia de creştere a Grupului sunt dezvoltarea organică şi extinderea pe 

bază de achiziţii. Totuşi, Grupul s-ar putea să nu reuşească să îşi extindă activitatea de prestare a serviciilor 

medicale în confonnitate cu planurile acestuia sau s-ar putea ca strategia de creştere urmată de către Grup să 

nu genereze beneficiile aşteptate. 

Oricare dintre cele două direcţii de creştere exercită o presiune semnificativă asupra conducerii, precum şi 

asupra resurselor financiare şi operaţionale ale Grupului. S-ar putea ca Grupul să nu fie eficient în gestionarea 

respectivelor resurse, ceea ce ar afecta capacitatea Grupului de a-şi desfăşura activitatea de zi cu zi sau de a 

presta servicii medicale. 

Experienţa din trecut sugerează că baza activelor curente ale Grupului s-ar putea să continuă să crească şi 

după ce ajunge la maturitate; în cazul în care o astfel de creştere nu are loc, Grupul s-ar putea să nu atingă 

obiectivele sale de vânzări şi de profit. Inaugurarea unor unităţi noi de servicii medicale şi dezvoltarea 

facilităţilor existente ar putea genera cerinţe de capital substanţiale, ar putea duce la depăşiri de costuri 

bugetate sau ar putea fi finalizate cu întârzieri, oricare dintre aceste incidente generând creşteri de costuri sau 

pierderi de profit pentru Grup. De asemenea, creşterea organică a vânzărilor Grupului în cadrul liniei de 

afaceri Corporate se bazează, în mod semnificativ, pe eforturile echipelor de vânzări ale Grupului, care 

,iiGH · tifică şi accesează oportunităţi noi de afaceri pe această linie şi, de asemenea, menţin relaţiile cu clienţii 

/' (tj ""..: tivi existenţi. Nu există nicio garanţie că activitatea echipelor de vânzări din cadrul Grupului va 

t-},-~ ntin l„ să obţină rezultate pozitive pe viitor şi contribui la creşterea Grupului. 
~-., ţ~? 
v;~~ nul dit1,tre interesele principale ale Grupului este de a se extinde atât prin achiziţia de societăţi care operează 

") ~ în J,in1tnoi de afaceri sau în linii de afaceri în care Grupul este deja prezent, dar pe care Grupul intenţionează 
~ fă' le dezvolte, cât şi prin achiziţia de societăţi care îşi desfăşoară activitatea în anumite zone geografice în 

care Grupul este sau nu deja prezent. S-ar putea să fie dificil pentru Grup să identifice ţinte de achiziţie care 

să îndeplinească aşteptările şi să se alinieze obiectivelor strategice ale Grupului. Din cauza concurenţilor care 

urmăresc strategii similare de extindere, posibilităţile Grupului de a se dezvolta prin achiziţii sau de a 
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beneficia de achiziţii s-ar putea să fie limitate de lipsa oportunităţilor de achiziţie sau de preţurile la care 

respectivele achiziţii pot fi realizate. 

Grupul analizeazll atât oportunităţile de creştere prin achiziţii ciiL i,,i o.~ creştere organică prin prisma unui set 

de criterii şi ipoteze comerciale privind, printre altele, evaluări, profitabilitate, creştere, cererea de servicii sau 

ratele dobânzilor plătibile de Grup, precum şi prin prisma proiecţiilor Grupului referitoare la economiile de 

costuri anticipate, sinergiile sau oportunităţile de vânzare încrucişată. Calculele Grupului cu privire la anumite 

achiziţii sau la creşterea organică s-ar putea dovedi, eventual, a fi incorecte sau s-ar putea să inducă în eroare, 

din cauz.a unor circumstanţe care nu sunt cunoscute Grupului sau care sunt în afara controlului Grupului şi 
care ar putea, finalmente, să împiedice Grupul în a-şi atinge rezultatele şi randamentele de investiţii viz.ate sau 
alte beneficii preconizate. 

Implementarea planurilor de creştere ale Grupului s-ar putea să necesite finanţare suplimentară. Nu poate fi 

exclus ca Grupul să întâmpine dificultăţi în a atrage, pe viitor, finanţare pentru creştere. Finanţarea, în măsura 
în care va fi disponibilă, la costuri mai mari sau o eventuală creştere neaşteptată a costurilor pentru finanţările 

deja disponibile Grupului, din cauza fluctuaţiilor de rata a dobânzii sau de curs de schimb valutar, ar duce la 

creşterea costului de finanţare pentru creşterea Grupului, ceea ce ar afecta capacitatea Grupului de a 
implementa planurile de extindere. 

Incapacitatea de a extinde afacerile Grupului, conform strategiei acestuia, ar putea avea un impact negativ 

semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare şi rezultatelor operaţionale ale Grupului. 

Grupul îşi desfişoară afacerile În Rominia Într-un cadru de reglementare rigid şi în continuă 

modificare, ceea ce generează angajarea unor cheltuieli de conformitate semnificative 

Industria serviciilor medicale din România este puternic reglementată, afectând astfel multiple aspecte ale 

afacerilor şi operaţiunilor Grupului, inclusiv în ceea ce priveşte capacitatea de a presta servicii medicale, 

calitatea acestor servicii, calificările profesionale ale personalului medical şi obligaţiile lor continue, regulile 

de accesare a fondurilor publice alocate serviciilor medicale, stabilirea preţului serviciilor, confidenţialitatea şi 

procesarea datelor cu caracter personal ale pacienţilor, asigurările obligatorii pentru desfăşurarea activităţilor 
operaţionale ale Grupului. 

Activităţile Grupului sunt dimensionate de o manieră care să permită respectarea cerinţelor de reglementare 

aplicabile, la costuri de conformitate ridicate. Din acest motiv, modificările cadrului legislativ aplicabil 

serviciilor medicale, inclusiv introducerea de noi cerinţe de licenţiere sau de acreditare sau de noi standarde 

de calitate a serviciilor medicale, diferite de cele implementate de către Grup, ar putea duce la majorarea 

costurilor generale de conformitate ale Grupului atât pe termen scurt cât şi pe termen lung, sau ar putea duce 

la majorarea costurilor de operare, ori ar putea indirect determina diminuarea cererii pentru serviciile oferite 

de Grup sau limitarea preţurilor pe care Grupul le poate stabili cu privire la serviciile sale. Modificările legilor 

şi regulamentelor ar putea, de asemenea, să afecteze activitatea Grupului, prin limitarea sau restrângerea 

posibilităţii Grupului de a-şi desfăşura activitatea în sediile existente, de a eficientiza sau de a extinde aria 

serviciilor oferite, sau de a deservi un număr mai mare de pacienţi. Modificările cadrului legislatţr,pşt fi 
generate de factori sau decizii politice sau economice. Grupul nu poate prevedea ce fel de modificări ar pâ' 

să intervină în cadrul de reglementare şi cel legislativ, în viitor şi nici nu poate estima în ce măs~~,~at"ţ 
putea să îi afecteze activitatea, situaţia financiară şi rezultatele operaţionale. AP ~..,, ~ 

.l ROBAT p 
De asemenea, eventuale încălcări de către Grup ale cerinţelor de reglementare aplicabile attivităţii sale ~ 
putea duce la aplicarea unor sancţiuni administrative, civile sau penale, ceea ce ar duce la creşter~'a" ~ • or 

Grupului şi, posibil, la prejudicierea Grupului, a mărcii, a imaginii sau a reputaţiei sale, circumstanţe care, la 

rândul lor, ar putea afecta activitatea, situaţia financiară şi rezultatele operaţionale ale Grupului. De asemenea, 

nerespectarea obligaţiilor de reglementare ar putea îndreptăţi partenerii contractuali ai Grupului de a-şi 
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exercita anumite drepturi contractuale, care să limiteze, să restricţioneze sau să tergiverseze în alt mod 

activităţile Grupului sau capacitatea acestuia de a urmări şi implementa obiectivele sale strategice de creştere, 

precum sau ar putea genera costuri suplimentare pentru Grup. 

Orice astfel de modificare a cadrului de reglementare ar putea să afecteze activitatea, situaţia financiară şi 

rezultatele operaţionale ale Grupului. 

Echipa de conducere de nivel superior a Grupului este critică pentru performanţi 

Creşterea şi succesul continuu ale Grupului se bazează, într-o mare măsură, pe abilităţile de conducere, pe 

competenţele, pe eforturile şi pe cunoştinţele echipei de conducere a Grupului şi pe relaţiile pe care şi Ie 

creează echipa în cadrul industriei în care Grupul îşi desfăşoară activitatea. 

Nu există garanţii că membrii echipei de conducere a Grupului vor continua să-şi exercite funcţiile pe durata 

pentru care au fost numiţi sau că mandatul acestora va fi reînnoit. În cazul în care un membru ar părăsi echipa, 

Grupul s-ar putea confrunta cu dificultăţi în atragerea unor membri noi în echipa de conducere care să deţină 

calificări profesionale adecvate sau în a se asigura că noii veniţi pot prelua responsabilităţile persoanelor care 

au părăsit funcţia, în timp util, astfel încât să prevină efectele negative asupra funcţionării adecvate a 

organelor de conducere ale Societăţii sau asupra capacităţii Grupului de a-şi pune în aplicare strategia de 

creştere. în cazul în care oricare dintre membrii echipei de conducere de nivel superior părăseşte funcţia, 
efectele acesteia ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, rezultatelor sau operaţiunilor 
Grupului. 

Activitlţile Grupului depind, în mare mlsurl, de personalul său medical şi de capacitatea 

Grupului de a atrage şi pistra personalul calificat 

Esenţa activităţii Grupului constă în îndeplinirea actului medical de către personalul medical angajat de Grup. 

Pacienţii au tendinţa de a reveni la unităţile medicale ale Grupului şi de a recomanda serviciile acestuia către 

apropiaţi în principal atunci când sunt mulţumiţi de serviciile prestate de personalul medical în unităţile 

medicale ale Grupului. Capacitatea Grupului de a recruta, forma şi păstra un număr adecvat de medici, 

asistenţi medicali, tehnicieni şi alţi experţi în domeniul serviciilor medicale, cu experienţă şi capabili să 

presteze un act medical satisfăcător este, din acest motiv, cheia succesului continuu al Grupului. 

Factorii pe care medicii îi consideră importanţi atunci când îşi aleg locul de desfăşurare a activităţii includ: 

pachetul de remunerare, reputaţia angajatorului, calitatea echipamentelor şi a clinicilor/spitalelor şi calitatea şi 

numărul personalului de suport. Grupul angajează şi colaborează cu un număr în creştere de experţi medicali, 

acesta fiind, la data de 30 septembrie 2017, de aproximativ 2.300 de medici şi 1.500 de asistenţi medicali, 

rulajul personalului medical de la un an la altul fiind mai mare de I 0%. Nu există garanţii că medicii, 

asistenţii medicali sau alte categorii de personal medical cu experienţă vor alege să lucreze sau să continue să 

lucreze pentru Grup; de asemenea, nu există garanţii că Grupul va reuşi să identifice, să atragă şi să păstreze 

medici, asistenţi medicali şi alte categorii de personal medical pentru a-i înlocui pe cei care îşi părăsesc 

,i,._C",t\E F"/b·a. 
,· '-<;_ 

~ rup " oncurează cu alţi prestatori de servicii medicale din România şi (într-o anumită măsură) din alte state 

tl~~~e~ pentru selectarea şi reţinerea medicilor şi ale altor experţi medicali calificaţi. În România, această 
v-. <>i8ncureq este îndeosebi acerbă în anumite zone, lucru care îngreunează atragerea şi reţinerea medicilor. 

~ "Migi:&a medicilor şi a altor categorii de personal medical către centrele mai bine echipate din Bucureşti şi 
"'"11f ,dtii celelalte centre regionale (în special centrele universitare) lasă un număr mai mic de medici disponibili 

pentru a fi angajaţi în restul ţării. Migrarea medicilor şi a altor categorii de personal medical din România 

către alte state (predominant către alte state membre UE) reduce, de asemenea, numărul total de practicieni 

calificaţi disponibili. În măsura în care planurile de dezvoltare ale Grupului vor necesita atragerea şi reţinerea 
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unui număr mare de practicieni, disponibilitatea limitată de personal medical satisfăcător vizat de Grup, în 

general şi în special în anumite regiuni, ar putea limita capacitatea sa de a duce la îndeplinire planurile sale. 

De asemenea, saiariiie ain sectorul meciicaî public au crescut, începând cu octombrie 2015, cu 25%, ceea ce a 

pus presiune suplimentară asupra salariilor angajaţilor în domeniul serviciilor medicale din domeniul privat, 

inclusiv asupra Grupului. În noiembrie 2016, Parlamentul României a adoptat o lege prin care salariile 

angajaţilor din anumite sectoare publice, inclusiv cel medical, au fost majorate, pentru anumite categorii de 

personal medical, cu până la 25% de la 1 decembrie 2016. Mai mult la 1 iulie 2017, a intrat în vigoare Legea

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care prevede o creştere 

semnificativă a salariilor de bază a cadrelor medicale încadrate în sectorul public începând cu 1 ianuarie 2018. 

Deşi legea prevede o limitare a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor 
şi a altor drepturi ce pot fi acordate cadrelor medicale la 30% din suma salariilor de bază, aceste limitări nu 

vor influenţa semnificativ majorările anunţate de salarii, pe termen lung. Grupul anticipează că această 
majorare recentă va conduce la cereri de majorare a salariilor din partea personalului medical al Grupului. 

Concurenţa pentru şi lipsa personalului medical calificat, precum şi majorările frecvente şi substanţiale ale 

salariilor din sectorul medical public pot creşte presiunea asupra salariilor pe care Grupul trebuie să le 

plătească. Dacă această creştere a costurilor nu poate fi transferată în preţurile percepute de Grup pentru 

serviciile medicale prestate, o astfel de creştere a costurilor va diminua marjele Grupului. 

Incapacitatea Grupului de a atrage şi reţine cu succes personal medical calificat la costuri acceptabile ar putea 

crea dificultăţi pentru Grup în desfăşurarea eficientă a operaţiunilor sau în atingerea obiectivelor sale de 

creştere şi profitabilitate, în cele din urmă cu potenţial de a afecta activitatea, situaţia financiară sau rezultatele 
operaţionale ale Grupului. 

O creştere brusd a infecţiilor sau a altor riscuri care sunt tipice pentru actul medical ar putea 
avea un impact asupra reputaţiei Grupului şi a fluxului de pacienţi 

Activităţile Grupului presupun tratamentul pacienţilor cu diverse boli infecţioase. Persoane sănătoase sau care 

nu suferă de o boală infecţioasă ar putea să contracteze, în timpul şederii sau vizitei în facilităţile Grupului, 

afecţiuni contagioase grave, inclusiv ceea ce este cunoscut, în general, sub denumirea generică de infecţii 

nosocomiale. Informaţia disponibilă cu privire la epidemiologia infecţiilor nosocomiale sau prevalenţa ori 

incidenţa bacteriilor multi~rezistente în România este limitată, în principal, din cauza lipsei de concentrare a 

atenţiei şi de resurse pentru a combate infecţiile nosocomiale. 

Deşi Grupul a implementat şi verifică respectarea strictă a procedurilor de control al infecţiilor, aceste 

proceduri s-ar putea să nu fie suficiente pentru a contracara tendinţa în creştere a prezenţei bacteriilor multi~ 

rezistente. De asemenea, prevalenţa infecţiilor nosocomiale în facilităţile medicale din România, în general, ar 

putea genera riscuri pentru facilităţile medicale ale Grupului. Infecţiile nosocomiale ar putea afecta atât 

pacienţii, cât şi angajaţii Grupului, ceea ce ar putea reduce, în mod semnificativ, capacitatea de tratament şi 

îngrijire în unităţile medicale ale Grupului. Proliferarea infecţiilor nosocomiale în unităţile medicale ale 

Grupului ar putea genera nu doar introducerea unor acţiuni în pretenţii de despăgubire împotriva Grupului, ci 

şi limitarea activităţilor acestuia, prejudicierea brandului şi reputaţiei MedLife, ceea ce ar putea avea~ . 
. Go/. 

impact negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare sau rezultatelor operaţionale ale~J?:i. 1 
Grupul competiţionează cu Statul Romin şi cu furnizori privaţi de servicii medicale APF?_ ~-'/:' ~ 

0847:' ~ 
Grupul concurează cu furnizori de servicii medicale naţionali, regionali şi locali, atât din secto~privat, câ n 

din sectorul public. Capacitatea Grupului de a competiţiona cu succes variază în funcţie de locaţie'fjytf -~ e 

de o serie de factori, inclusiv numărul de concurenţi în locaţia sau regiunea respectivă, oferirea de către 
concurenţi a aceleiaşi game de servicii medicale pe care le oferă şi Grupul în locaţia sau regiunea respectivă, 

reputaţia locală a furnizorilor concurenţi de servicii medicale, nivelul de excelenţă al unităţilor medicale ale 

19 



Grupului în respectivele locaţii sau regiuni, eforturile de marketing ale Grupului în locaţiile sau regiunile 

respective, disponibilitatea, absolută şi relativă, a finanţării publice acordate Grupului sau concurenţilor 

acesruia pentru Sffl."Viciile mf>,cHciiJP- pr,,.srnfP., capacitatea Grupului de !! angaja, de ?- forma ~i tl.e I!. reţine 

personal medical cu dedicaţie şi experienţă, precum şi nivelul de satisfacţie al pacienţilor pentru serviciile 

acordate de Grup sau de concurenţii acestuia. Grupul competiţionează la nivel naţional cu unităţi medicale 
deţinute de stat în toate liniile sale de afaceri. 

Concurenţa cea mai acerbă este în Bucureşti, unde Grupul şi anumiţi concurenţi privaţi ai acestuia, care oferă 

servicii similare, au cea mai extinsă prezenţă, dar poate fi semnificativă şi în multe alte locaţii sau regiuni din 

ţară. Cei mai importanţi concurenţi ai Grupului s-ar putea extinde, dezvolta sau consolida prezenţa la nivel 

naţional şi, prin urmare, ar creşte concurenţa pentru oferta de servicii prestate de Grup în alte locaţii din ţară. 

În anumite locaţii sau regiuni, concurenţii Grupului, în special afacerile locale, ar putea să aibă o prezenţă mai 

puternică decât cea a Grupului, din perspectiva unităţilor medicale, a personalului medical, a specializărilor, 

calităţii şi disponibilităţii serviciilor, a reputaţiei sau gradului de încredere la nivel local, toţi aceşti factori 

limitând creşterea Grupului în respectivele locaţii sau regiuni, în general sau pentru anumite tipuri de servicii. 

Mai mult, concurenţii Grupului ar putea urmări strategii de consolidare, ar putea dezvolta alianţe sau adopta 

politici de preţ agresive pentru a capta cota de piaţă. 

în timp, s-ar putea ca Grupul să competiţioneze cu societăţi de servicii medicale internaţionale cu resurse 

semnificativ mai mari, înfiinţate în mod direct prin dezvoltarea de tip greenfield, respectiv prin deschiderea 

unor unităţi medicale noi în România sau prin achiziţii, ori indirect, prin atragerea de clienţi din România în 

locaţii din străinătate. 

Incapacitatea de a competiţiona cu succes cu alţi furnizori de servicii medicale din domeniul public sau privat 

ar putea rezulta în diminuarea activităţii Grupului, într-o creştere mai lentă sau în reducerea numărului de 

contracte cu clienţi corporativi pe care Grupul se aşteaptă să le încheie, în micşorarea preţurilor pentru 

serviciile Grupului, la nivel local şi mai extins, ceea ce ar putea duce la o reducere a activităţii, situaţiei 

financiare sau rezultatelor operaţionale ale Grupului. 

Dificultăţile sau întârzierile în procesul de achiziţie a altor societăţi din domeniul serviciilor 
medicale sau de integrare a celor deja achiziţionate, ori datoriile istorice ale acestor societăţi, 
precum şi o evoluţie precari a acestora în cadrul Grupului ar putea încetini creşterea viitoare a 
Grupului 

Strategia de creştere viitoare a Grupului presupune crearea de valoare economică adăugată prin achiziţia altor 

societăţi care fie desfăşoară activităţi complementare activităţii Grupului, fie extind activitatea Grupului. 

Grupul are un istoric în achiziţii, urmate de integrarea societăţilor achiziţionate în operaţiunile Grupului. 

Grupul analizează potenţialele oportunităţi de achiziţie în cursul obişnuit al activităţii, inclusiv ale celor care 

pot fi semnificative ca dimensiune şi extindere a serviciilor. Extinderea prin achiziţie implică o serie de riscuri 

specifice, inclusiv: 

• presiunea pe resurse Ia nivelul conducerii pentru încheierea achiziţiei şi integrarea şi gestiunea post-

~iGHERc ~ chiziţie; 

.,- _ ~ ~ rarea diverselor culturi, practici şi metodologii corporative; 

~ ~ :_<ln 0- area segmentelor operaţionale ale societăţilor achiziţionate, în oferta de servicii a Grupului; 

.,.. .. ~®~~ di ' ltăţi în menţinerea relaţiilor cu membrii organelor de conducere, personalul medical şi 
~ -~~enţii esenţiali ai afacerilor achiziţionate; 

) "' . .... ·· creşterea presiunii pe sistemele operaţionale ale Grupului; şi 
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• posibile efecte negative asupra rezultatelor operaţionale raportate ale Grupului, derivând din 

costurile de achiziţie şi integrare a societăţilor achiziţionate, precum şi din impactul financiar al 

rezultatelor afacerilor a.~hizi.ţi.nnat.fl R.'\l!prn, Grupului. 

Prin astfel de achiziţii, Grupul ar putea deveni responsabil pentru plata unor datorii neprevăzute, pe care 

Grupul nu le-a descoperit sau nu a avut capacitatea de a le descoperi în cursul desfăşurării procedurilor de 

analiză de tip due diligence. Acest risc este inerent atât achiziţiilor istorice, cât şi achiziţiilor viitoare. Nu se 

poate exclude ca autorităţile, în special autorităţile fiscale, să ajungă Ia interpretări sau concluzii diferite de 

cele la care a ajuns Grupul sau consultanţii acestuia în cursul procedurilor de analiză de tip due diligence şi să 

impună întreprinderilor achiziţionate obligaţii fiscale adiţionale, ceea ce ar putea afecta valoarea şi beneficiile 

unei astfel de achiziţii. Mai mult, este incert dacă prevederile incluse în documentaţia de achiziţii istorice sau 

cele care vor fi incluse în documentaţia de achiziţii viitoare referitoare la despăgubirea Grupului pentru 

diverse nerespectări vor putea fi puse în executare, sau dacă Grupul va putea obţine valoarea de despăgubire 

prevăzută în documentaţie. De asemenea, este incert dacă suma primită ca despăgubire va fi suficientă, 

inclusiv din perspectiva întinderii răspunderii pentru angajamentul de despăgubire sau perioadei de 

despăgubire, pentru a acoperi în totalitate posibilele prejudicii asociate răspunderii pentru societăţile 

achiziţionate. Oricare dintre aceste prejudicii, individuale sau agregate, ar putea avea un efect negativ 

semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare sau rezultatelor operaţionale ale Grupului. 

Gestiunea cu succes a creşterii prin achiziţie depinde de capacitatea Grupului de a integra achiziţiile fără 

costuri, întârzieri sau alte probleme neprevăzute. Costurile aferente unei astfel de integrări ar putea avea un 

efect negativ semnificativ asupra situaţiei financiare şi rezultatelor operaţionale ale Grupului. Deşi Grupul 

derulează un proces relativ prudent de analiză, în baza propriilor standarde, a societăţilor vizate şi a celor 

achiziţionate, rămâne totuşi riscul condiţiei efective şi al performanţei viitoare ale societăţilor achiziţionate. 

Grupul recunoaşte faptul că s-ar putea să nu reuşească să analizeze dimensiunea exactă a datoriilor 

societăţilor achiziţionate sau a operaţiunilor acestora. 

În plus, Grupul este conştient de faptul că integrarea achiziţiilor s-ar putea, în funcţie de dimensiunea acestora 

sau de dimensiunea combinată a unor achiziţii succesive, să depindă de capacitatea operaţională a Grupului de 

a sprijini afacerile nou-achiziţionate. Grupul ar putea întâmpina dificultăţi în adaptarea capacităţilor sale 

operaţionale la creştere sau în îmbunătăţirea capacităţii sale operaţionale, spre exemplu, prin adaptarea unor 

platforme de tehnologie informaţională adecvate sau de gestionare medicală suplimentară care ar putea fi 

necesare. În plus, Grupul s-ar putea să nu realizeze toate economiile de costuri sau sinergiile aşteptate din 

cauza diverselor riscuri, inclusiv, dar fără a se limita la: dificultăţi în a integra achiziţia în cadrul serviciilor 

comune ale Grupului, costuri cu angajaţii mai mari decât cele estimate, costuri de concediere sau reţinere, 

cheltuieli administrative mai mari decât cele estimate, întârzieri în iniţierea anticipată a activităţilor referitoare 

la planurile de economisire sau alte costuri neprevăzute asociate cu desfăşurarea activităţii Grupului. Deşi 

Grupul a dezvoltat şi a utilizat instrumente demonstrate a fi de succes pentru integrarea în trecut a achiziţiilor 

sale, precum oferirea foştilor proprietari a unei participaţii minoritate şi/sau a unei poziţii de conducere în 

afacerea integrată, astfel de instrumente nu sunt întotdeauna de succes sau proprietarii anteriori s-ar putea să 

decidă să nu accepte poziţia în afacerea integrată, ceea ce ar putea duce la un proces mai lent de integrare şi, 

potenţial, la costuri mai ridicate de integrare. Incapacitatea Grupului de a obţine economii de costuri sau 

sinergiile aşteptate din achiziţii ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, ·smllf, · i 
~ 

financiare sau rezultatelor operaţionale ale Grupului. A. ~ ~ţ 

Puterea brandului şi reputaţia Grupului sunt determinante pentru succesul acestuia APR~· F f 
08AT .f? 

Abilitatea clientului de a recunoaşte un brand şi de a avea încredere în capacitatea brandului de a se .,. 

necesităţile clientului sunt esenţiale pentru procesul de adoptare a deciziei de a cumpăra respecthr--;;te~l ii. 
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Acest principiu este cu atât mai pronunţat în sectorul serviciilor medicale şi, de aceea, Grupul este dependent, 

într-o mare măsură, de brandurile sale. 

În penoacta de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2017, Grupul a menţinut un mvel ridicat al cheltuielilor de 

marketing şi de relaţii cu publicul pentru a sprijini creşterea de încasări în numerar, precum şi pentru creşterea 

gradului de conştientizare a brandului la nivel naţional, având în vedere intenţia Grupului de a se dezvolta în 

afara Bucureştiului şi de a dezvolta gradul de conştientizare al brandului Grupului. 

Creşterea viitoare a Grupului depinde, de asemenea, de capacitatea acestuia de a-şi menţine reputaţia pentru 

servicii medicale de calitate. Factori precum rezultate clinice nesatisfficătoare, incidente de siguranţă şi 

sănătate, acoperire de presă nefavorabilă sau nemulţumiri din partea pacienţilor sau angajaţilor ar putea avea 

un impact semnificativ asupra ratingurilor de calitate şi a percepţiei publicului despre serviciile Grupului, 

ceea ce ar putea duce la pierderea recomandărilor de la pacienţi sau scăderea numărului de pacienţi noi sau 

existenţi. Deşi Grupul selectează cu o atenţie deosebită profesionişti în domeniul medical, precum şi 

personalul medical, există riscul ca angajaţii sau colaboratorii Grupului să producă daune pacienţilor, din 

neglijenţă sau accidental. Orice incident serios ar putea duce la publicitate negativă pentru Grup, la sancţiuni 

din partea organismelor de reglementare sau la acţiunii în pretenţii de tip malpraxis. 

Grupul nu exclude ca evenimente viitoare, precum incidente de malpraxis sau epidemii de infecţii printre 

pacienţi, să slăbească sau să dăuneze reputaţiei şi brandului Grupului şi să conducă la o publicitate negativă, 

ceea ce ar putea să aibă un efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare sau rezultatelor 

operaţionale ale Grupului. 

Industria fu care Grupul îşi desfăşoară activitatea are o evoluţie rapidă din perspectiva 
progresului tehnologic 

Reputaţia Grupului pentru servicii medicale de calitate depinde de capacitatea Grupului de a angaja şi forma 

specialişti în domeniul medical şi de a furniza servicii medicale, utilizând tehnologie de ultimă generaţie şi 

tehnici medicale noi. Tehnologiile medicale precum intervenţii laparoscopice, sisteme avansate de 

monitorizare şi echipamente avansate de scanare permit pacienţilor să petreacă mai puţin timp în intervenţii 

chirurgicale şi să se bucure de o recuperare mai rapidă. 

În general, utilizarea tehnologiilor medicale avansate este benefică atât pentru pacienţi, cât şi pentru unitatea 

medicală, care poate, astfel, obţine rezultate clinice mai bune, îşi poate îmbunătăţi reputaţia şi poate percepe 

preţuri mai mari pentru utilizarea acestor tehnici avansate. Investiţiile realizate de concurenţii Grupului, 

inclusiv de instituţii de stat, în tehnologii şi tehnici medicale noi constrâng Grupul în a-şi evalua în mod 

constant capacitatea de a egala progresele tehnologice rapide curente şi investiţiile din piaţă. Investiţiile în 

echipament medical şi angajarea costurilor suplimentare de menţinere a echipamentelor sunt semnificative. 

Modernizarea facilităţilor Grupului cu echipamente tehnologice de ultimă generaţie s-ar putea să fie 

costisitoare şi nu există certitudine că Grupul va reuşi să înglobeze respectivele costuri sau o parte din acestea 

în preţurile percepute pacienţilor, ceea ce ar putea pune presiune pe rezultatele şi activitatea Grupului. 

"GA 1 în care Grupul nu va reuşi să implementeze tehnici şi tehnologii medicale noi, s-ar putea să piardă 
_.,..,.i:;.i· pa i~ A favoarea concurenţilor săi, iar practicienii Grupului s-ar putea să decidă să părăsească Grupul şi să 

ătuie oncurenţilor care pot oferi astfel de tehnici şi tehnologii, ceea ce ar putea avea un efect negativ 

~.:t ~~cj asupra activităţii, situaţiei financiare sau rezultatelor operaţionale ale Grupului. r~o . 
ţ8Gru:g~ epinde de cererea de servicii medicale care este afectată de factori demografici, 

tefittologici şi macroeconomici 

Vânzările Grupului depind de cererea de servicii medicale oferite de acesta, iar cererea, la rândul ei, depinde 

de tendinţele generale în sectorul serviciilor medicale. Îmbătrânirea populaţiei, creşterea tipurilor de servicii 
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medicale disponibile, precum şi o accesibilitate mai facilă la serviciile medicale au condus la creşterea cererii 

de servicii medicale. În cazul în care aceste tendinţe nu vor continua sau în cazul în care cererea de servicii 

medicale va scădea, din cauza, spre exem9lu, a. mf'l1;o,l,P,J.m- alternative de tratament, prin înlocuirea 

intervenţiilor chirurgicale cu tratament medicamentos, o astfel de evoluţie ar putea avea un efect negativ 

asupra cererii pentru serviciile medicale oferite de Grup. 

Cererea pentru serviciile medicale oferite de Grup ar putea, de asemenea, să fie afectată în mod negativ de 

evoluţia negativă a economiei din România, din Uniunea Europeana sau la nivel global. Serviciile medicale 

finanţate din fonduri publice au generat 13% din cifra de afaceri a Grupului în anul 2016. O evoluţie 

economică negativă ar putea duce la o scădere a cheltuielilor publice din sectorul serviciilor medicale, ceea ce 

ar putea avea un impact asupra profitului obţinut de Grup din fumizarea serviciilor medicale finanţate din 
fonduri publice. 

În plus, o evoluţie economică negativă ar putea afecta cererea de servicii medicale finanţate privat, dacă, spre 

exemplu, angajatorii decid să reducă gama de servicii pe care le oferă angajaţilor (precum asigurări private de 

sănătate sau pachete de prevenţie medicală) sau dacă persoanele fizice sunt dispuse să cheltuiască mai puţin 
pentru servicii medicale private. 

Orice declin în cererea pentru servicii medicale ar putea duce la un declin în cifra de afaceri a Grupului, din 
cauza factorilor menţionaţi mai sus sau din cauza altor factori, ceea ce ar putea avea un efect negativ 

semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare sau rezultatelor operaţionale ale Grupului. 

Incapacitatea de a fumiza servicii medicale de înaltă calitate pe baze continue ar putea avea efecte 
negative asupra afacerii Grupului 

Cererea de servicii oferite de Grup depinde, în mod semnificativ, de calitatea reală şi cea percepută a 

serviciilor medicale oferite pacienţilor în unităţile medicale ale Grupului. De aceea, Grupul se preocupă în 

mod constant de îmbunătăţirea calităţii de îngrijire a pacienţilor şi de implementarea aceluiaşi nivel de calitate 

în toate unităţile Grupului. Cu toate acestea, nivelul de calitate a serviciilor medicale în România s-a 

demonstrat a fi, în ultimii anii, printre cele mai scăzute din Europa. 

În prezent, nu există un cadru legislativ în România care să stabilească criterii obiective de monitorizare a 

calităţii actului medical din perspectiva satisfacţiei pacientului. Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare ("Legea Reformei Sinătăţii"), prevede că Ministerul Sănătăţii 
şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ("CNAS") sunt responsabile pentru stabilirea criteriilor de calitate 

pentru serviciile medicale acordate persoanelor asigurate, iar toţi furnizorii de servicii medicale care au 

semnat contracte cu casele judeţene de asigurări de sănătate trebuie să adere la respectivele criterii. Aceste 

criterii includ, spre exemplu, timpul mediu per consultaţie, ponderea trimiterilor către servicii medicale 

specializate în numărul total de consultaţii (pentru serviciile medicale primare) şi ponderea pacienţilor cărora 

le-au fost emise trimiteri către alte spitale (pentru servicii medicale de spitalizare), ponderea intervenţiilor 

chirurgicale realizate în secţiile de chirurgie, rata de infecţii nosocomiale în spitale şi certificarea ISO pentru 

laboratoare. În consecinţă, monitorizarea calităţii se concentrează, în principal, pe volumul serviciilor şi mai 

puţin pe nivelul de satisfacţie a pacienţilor. 

Orice deficienţă în fumizarea de servicii medicale de înaltă calitate pacienţilor, la un nivel constant, ar putea 

afecta în mod semnificativ cererea pentru serviciile Grupului, ceea ce ar putea avea un efect neg~fi~S'. 

semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare sau rezultatelor operaţionale ale Grupului. ~ ~ ~ i 
O parte din vânzlrile Grupului este generată din contracte cu autorităţi publice 

~~li"' ~ 
_:, APo0 ~ 
~ '" e4r ~ 
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Per total, 13% din vânzările Grupului din anul 2016 derivă din contracte cu autorităţi publice, acestni~i l f\i 
în general asemănător celui înregistrat în anii precedenţi. În timp ce linia de afaceri a Grupului Stoma"fo ogie 
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nu generează nici un fel de vânzări din contracte încheiate cu sau rambursate de autorităţi publice, alte linii de 

afaceri, precum Spitale, Clinici şi Laboratoare generează un volum de vânzări din contracte cu autorităţi 

publice ~~ constituie o parte importantă din totalul de vânzări ~! respectivei furii. De exemplu, linia de afaceri 

Farmacii are cea mai mare expunere la finanţarea din partea Statului, componentă ce reprezintă 40 % din 
vânzările liniei din anului 2016. 

Planurile de dezvoltare ale Grupului includ extinderea suplimentară în afara Bucureştiului, unde numărul de 

pacienţi existenţi asiguraţi CNAS s-ar putea să fie mai mare, precum şi dezvoltarea operaţiunilor de laborator 

sub o nouă marcă ce ar putea include, în aria sa de contracte, un nivel mai ridicat de contracte cu CNAS, faţă 

de cel înregistrat în cazul laboratoarelor actuale. Mai mult, formula de alocare în cadrul liniei de afaceri 

Spitale ar trebui să rezulte în majorarea sumelor alocărilor disponibile în termeni nominali pentru toate 

spitalele, iar orice dezvoltare nouă a unui spital ar trebui să genereze o creştere în numărul contractelor 

încheiate cu CNAS. Drept rezultat, Grupul se aşteaptă ca suma nominală a vânzărilor din contractele cu 

CNAS să crească pe măsură ce nivelul afacerilor sale creşte, iar procentul pe care respectivele vânzări îl 

reprezintă în totalul vânzărilor va creşte, de asemenea, pe viitor. 

O creştere a finanţării din partea CNAS va spori dependenţa MedLife de persoanele asigurate de Stat fapt ce 

ar putea restricţiona libertatea Grupului de a determina natura serviciilor oferite clienţilor săi, modalitatea în 

care respectivele servicii sunt furnizate şi preţul acelor servicii, fapt ce ar putea avea un impact semnificativ 

asupra afacerilor, condiţiilor financiare şi rezultatelor operaţiunilor Grupului. 

Nu se poate da nicio asigurare că Grupul va putea să menţină volumul curent de vânzări către autorităţile 

publice şi nici că volumul vânzărilor, în general, va creşte pe viitor. 

Mai mult, Grupul trebuie să accepte, în relaţia cu autorităţile publice, preţuri prestabilite pentru serviciile 

medicale. În cazul în care costurile Grupului cu tratamente cresc, acest lucru ar putea avea un impact asupra 

marjei de profit a Grupului şi asupra abilităţii acestuia de a continua să presteze servicii pentru CNAS, fapt ce 

ar putea avea în final un impact asupra afacerilor, condiţiilor financiare şi rezultatelor operaţiunilor Grupului. 

Exercitarea unor drepturi speciale de către minoritarii din f'Ilialele Grupului ar putea îngreuna 
creşterea respectivelor f"iliale 

Strategia de achiziţii a MedLife implică păstrarea, în anumite situaţii, a acţionarilor vânzători ca acţionari 

minoritari şi directori în societăţile achiziţionate. Astfel de drepturi acordate foştilor proprietari ai societăţilor 

achiziţionate ar putea restricţiona abilitatea MedLife de a vinde sau de a crea garanţii asupra acţiunilor 

societăţii dobândite, obligând MedLife să ofere dreptul acţionarilor minoritari de a participa în orice vânzare 

efectuată de MedLife a acţiunilor societăţii dobândite sau, în cazul Dent Estet, să ofere acţionarilor minoritari 

ai societăţii dobândite dreptul de a vinde acţiunile lor Societăţii în anumite condiţii. 

Conform prevederilor documentelor de achiziţie şi ale actelor constitutive ale filialelor, majoritatea deciziilor 

la nivel corporativ sunt luate cu majoritate simplă, permiţând Grupului să controleze aceste decizii. Totuşi 

anumite decizii ale acţionarilor/asociaţilor filialelor, precum cele privind achiziţii curente sau viitoare sunt sau 

ar putea fi adoptate de către Societate doar cu votul favorabil al unuia sau a mai multor acţionari minoritari 

-:~. - 1/ cazul unei decizii la nivelul conducerii respectivei filiale, cu votul favorabil al unui administrator 
-,;. , '" 

_.r'' ~~t ~ .... acţionar minoritar. Astfel de decizii includ, printre altele, numirea unor auditori financiari, 

~r~ /~ reduceri de capital social, anumite decizii operaţionale, emiterea de obligaţiuni, încheierea unor 

~ ii t"y}lnd obiect active ale societăţii respective, tranzacţii cu părţi afiliate, incluzând cu Grupul. Dacă 
?1,~ acţi~~ minoritar decide să se opună unei astfel de decizii când o asemenea decizie ar putea fi cheia 

,ge~0lthii acestor filiale, Grupul nu va putea implementa aceste măsuri, lucru care ar putea avea, în cele din 

urmă, un impact asupra activităţii Grupului, asupra situaţiei sale financiare şi asupra rezultatelor sale 

operaţionale. 
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Exercitarea drepturilor oferite acţionarilor minoritari în legătură cu acţiunile/părţile sociale deţinute în filialele 

Societăţii şi cu regulile de guvernanţă corporativă ar putea împiedica MedLife să dispună de acţiunile/părţile 

sociale deţinute în aceste societăţi, ar putea plasa o sarcină financiară asupra Grupului sau ar putea restricţiona 

abilitatea Grupului de a dezvolta filiala, fapt care ar putea avea în cele din urmă un impact asupra activităţii 

Grupului, asupra situaţiei sale financiare şi asupra rezultatelor sale operaţionale. 

Grupul a contractat datorii şi s-a angajat la îndeplinirea unor obligaţii stricte, inclusiv de ordin 
financiar, prin contractele de împrumut la care este parte 

Grupul a contractat finanţare printr-o serie de contracte de împrwnut încheiate cu International Finance 

Corporation, membru al Grupului Băncii Mondiale ( care este şi unul dintre acţionari Societăţii) şi cu diferite 

bănci, însumând la 30 septembrie 2017 un total de plată de 291.961.447 RON. Pentru a garanta aceste 

împrumuturi, Grupul a emis garanţii asupra majorităţii activelor sale. Aceste contracte de împrumut sunt 

descrise în secţiunea "-Contracte Importante" de mai jos. 

Contractele de împrumut ale Grupului conţin un număr de angajamente restrictive privind operarea Grupului, 

inclusiv restricţii asupra abilităţii Grupului de a lua măsuri care sunt în interesul Grupului pe termen lung, în 

special în ceea ce priveşte achiziţii viitoare. Aceste restricţii includ (i) constituirea de garanţii sau sarcini, (ii) 

înfiinţarea unor asociaţii în participaţiune, (iii) acordarea de împrumuturi filialelor, (iv) fuziunea sau 

consolidarea cu alte entităţi, (v) transferul sau vânzarea de active şi (vi) distribuirea dividendelor. Alte 

angajamente includ restricţii asupra cheltuielilor de capital ale Grupului, contractarea de datorii financiare sau 

încheierea unor contracte de închiriere şi tranzacţii cu instrumente financiare derivate. Toate aceste restricţii şi 

acţiuni se supun unor excepţii şi calificări, fapt ce poate fi condiţionat de consimţământul împrumutătorului. 

în plus, Grupul şi-a asumat, prin contractele de împrumut, diverse angajamente financiare care impun 

Grupului să se conformeze, printre alte lucruri, unei rate maxime a gradului de îndatorare, unui nivel impus al 

fluxurilor de numerar previzionat, unui anumit raport al datoriilor în capitalurile proprii şi unei anumite rate 

de acoperire a serviciului datoriei. 

Nu există nicio garanţie că Grupul va fi capabil să se conformeze angajamentelor din contractele de 

împrumut, iar eşecul conformării poate genera situaţii de neplată. Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în 

contractele de împrumut poate genera, pe lângă altele, costuri asociate remedierii situaţiilor de încălcare, 

obligaţii de a aduce garanţii suplimentare, accelerarea plăţilor, împreună cu penalităţile şi dobânzile 

acumulate, încălcarea unor obligaţii contractuale încrucişate din alte contracte, care pot genera obligaţii de 

plată suplimentare pentru Grup, limitarea abilităţii viitoare de a se împrumuta sau daune. Apariţia unui astfel 

de eveniment poate avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii Grupului, asupra rezultatelor sale sau 

a situaţiei sale financiare. 

Îmbunătăţirea actului medical finanţat de către Statul Român în unităţile medicale publice ar 
putea tempera creşterea Grupului şi ar putea reduce vânzările acestuia 

Pentru a aborda finanţarea scăzută şi utilizarea ineficientă a resurselor publice ce afectează sistemul public de 

sănătate românesc, autorităţile au propus o serie de reforme, inclusiv eliminarea arieratelor statului în sectorul 

de sănătate, creşterea sustenabilităţii cheltuielilor farmaceutice, implementarea sistemelor electroni~ e 
'Y. 

sănătate, îmbunătăţirea finanţării sistemului de sănătate şi conceperea unei strategii pentru,d reorie 

resursele de la spitale către îngrijirea preventivă şi asistenţa medicală. 4isl SF ţ 
A . ~ 

Guvernul plănuieşte să dezvolte, de asemenea, o strategie de menţinere a personalului mellic~~n° iMl~!, 

public de sănătate, deşi nu au fost înaintate până acum propuneri în acest sens. A-- ~ 
~,ţ"l~.I!\ • 

O altă orientare strategică este de a redirecţiona îngrijirea din spitale spre comunitate, dat fiind că serviciile 

comunitare sunt printre cele mai puţin dezvoltate secţii de îngrijire. Modernizarea infrastructurii de sănătate şi 
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a reţelei de sănătate şi asistenţă medicală la nivel regional este, de asemenea, printre obiectivele principale ale 

reformei. S-a constituit un grup de lucru la nivelul Ministerului Sănătăţii care susţine dezvoltarea noilor 

politici. revizuirea legislaţiei existente şi elaborarea de standarde, norme şi orientări de bune practici pentru 

dezvoltarea unui sistem comunitar de sănătate la nivel naţional. Odată cu înfiinţarea Autorităţii Naţionale 

pentru Managementul Calităţii în Sănătate în 2015, se preconizează dezvoltarea unei strategii naţionale pentru 

asigurarea calităţii în sistemul de sănătate şi o extindere a procesului de acreditare pentru a include furnizori 

de servicii medicale, altele decât spitalele. Eforturi suplimentare sunt orientate spre transparentizarea 

sistemului de sănătate, după cum acest lucru a fost asumat în Strategia Naţională de Sănătate a Ministrului 

Sănătăţii pentru 2014 -2020. 

Implementarea unor astfel de reforme nu numai că va permite României să acceseze fondurile structurale UE 

pentru sănătate, dar ar putea să creeze din unităţile medicale de sănătate finanţate din bugetul public un 

puternic competitor pentru furnizorii privaţi de servicii medicale, precum Grupul. O creştere a calităţii în 

sistemul public de sănătate ar putea afecta fluxul de pacienţi în unităţile Grupului, fapt ce ar putea avea un 

efect material negativ asupra activităţii Grupului, asupra situaţiei financiare şi asupra rezultatelor 

operaţiunilor. 

Dezvoltarea sectorului de asigurări de sănătate ar putea afecta vinzirile din linia de afaceri 
Corporate ale Grupului 

În momentul de faţă, segmentul asigurărilor de sănătate este unul din cele mai dinamice segmente din piaţa 
asigurărilor din România, dat fiind că angajatorii devin interesaţi să atragă şi să păstreze profesionişti 

incluzând asigurări de sănătate în ofertele lor de beneficii pentru angajaţi. Potrivit unui studiu realizat de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cheltuielile pentru asigurările private de sănătate în România la 

nivelul anului 2014 reprezentau 0,01% din PIB, de 80 de ori mai puţin decât media europeană (de 0,8% din 

PIB). În Raportul PMR din 2016, se estima că piaţa asigurărilor de sănătate însuma 22,5 milioane EUR în 

2015, în timp ce valoarea totală a serviciilor medicale private a fost estimată la 1.913 milioane RON în 2015. 

Pentru a identifica măsurile ce erau necesare a fi luate pentru dezvoltarea pieţei private de asigurări din 

România, Autoritatea de Supraveghere Financiară a organizat un grup de lucru care a analizat obstacolele 

curente şi a propus o serie de măsuri pe termen scurt şi pe termen lung orientate spre creşterea acestei pieţe, 

precum: aplicarea unor scutiri de taxe/impozite pentru persoane care încheie o asigurare privată, extinderea 

asigurării private pentru unităţile medicale publice (fapt care este aşteptat să producă, printre altele, atât o 

creştere a finanţării unităţilor publice de sănătate, cât şi creşterea veniturilor medicilor şi încurajarea 

competiţiei între sistemul public şi sistemul privat de sănătate), şi, pe termen lung, reformarea întregului 

sistem de asigurări de sănătate prin reducerea pachetului de bază oferit prin schema publică a asigurărilor de 

sănătate şi identificarea unor servicii medicale ce pot fi asigurate în mod privat. 

Grupul generează o mare parte din cifra sa de afaceri (23% din cifra totală de afaceri pentru cele 9 luni 

încheiate la 30 septembrie 2017) din vânzarea pachetelor de prevenţie medicală ("PPM"), care sunt des 

confundate cu asigurarea de sănătate. Pachetele de prevenţie medicală acoperă, de cele mai multe ori, accesul 

. 
0 

· · -· ,. şi evaluarea condiţiei medicale. Tratamentele şi serviciile adiţionale precum cele de laborator, 

.i~ !i~ în spitale suşi vânzările de medicamente sunt oferite pe bază de plată pentru servicii în afara PPM. 
~ .,,. 

~ o!l!l \ .. us, asigurările private de sănătate oferă o gamă bine definită de servicii medicale care se adresează 

~ t ctivj ţi acoperite de asigurare. Chiar dacă se adresează unor arii diferite ale spectrului medical, 

#,ştere,_~i sectorul asigurărilor private de sănătate ar putea afecta vânzările de PPM ale Grupului în cazul în 

"'lt areJ,CcÎmpaniile decid să cheltuiască sume mai mari pentru pachetul de beneficii al angajaţilor pe asigurări de 

sănătate decât pe PPM. Această reorientare a cheltuielilor ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra 

activităţii Grupului, asupra situaţiei sale financiare şi asupra rezultatelor sale operaţionale. 
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Grupul s-ar putea să nu respecte reglementllrile aplicabile privind gestionarea deşeurilor medicale 
sau, în general, alte obligapi medicale, de mediu, siguranfl sau săniitate 

Ca parte din activitatea uzuală a Grupului, acesta produce şi stochează deşeuri medicale, care pot produce 

efecte dăunătoare asupra mediului sau asupra sănătăţii. Prevenirea, separarea, stocarea, tratarea şi transportul 

unor asemenea deşeuri sunt strict reglementate în România. Grupul gestionează intern deşeurile medicale şi 

sistemul de selectare al deşeurilor, în cadrul unităţilor sale medicale, în conformitate cu legea şi extemalizează 
transportul şi eliminarea deşeurilor medicale. Orice eşec al Grupului de a colecta în mod separat şi stoca în 

mod corespunzător deşeurile medicale sau eşecul unui furnizor de servicii de a se conforma reglementărilor 
aplicabile transportului şi eliminării deşeurilor medicale ar putea atrage sancţiuni sau amenzi pentru Grup, 

fapt ce ar putea afecta imaginea, reputaţia, activitatea sau situaţia fmanciară a Grupului. 

În mod mai general, activitatea Grupului se supune reglementărilor referitoare la mediu şi sănătate publică. 
Dacă legile şi reglementările aplicabile ar deveni mai restrictive, Grupul ar putea fi nevoit să angajeze costuri 

adiţionale de conformare care la rândul lor ar afecta negativ activitatea şi operaţiunile sale. În mod similar, 

orice eşec al Grupului de a respecta cerinţe legale sau de conformitate ar putea atrage costuri semnificative 

pentru Grup sau ar putea dăuna reputaţiei, fapt ce ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii 

Grupului, asupra situaţiei financiare sau asupra rezultatelor operaţiunilor. 

Riscurile privind sănătatea şi siguranţa sunt inerente serviciilor pe care Grupul le oferă, fiind prezente în mod 

constant în unităţile sale. Un incident de sănătate şi siguranţă ar putea avea consecinţe serioase în mod 

individual asupra pacienţilor prezenţi în unităţile Grupului, pacienţi ce pot fi dependenţi şi, astfel, foarte 

vulnerabili. Activităţile Grupului sunt expuse riscurilor generale privind sănătatea şi siguranţa, precum cele 

privind calitatea apei sau siguranţa în ceea ce priveşte incendiile. în plus, Grupul este expus riscului ca 

pacienţii să se rănească singuri, să rănească alţi pacienţi sau angajaţi ai Grupului. Materializarea oricărui risc 

de sănătate şi siguranţă prezentat mai sus ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra imaginii şi 

reputaţiei Grupului. Eşecul de a se conforma reglementărilor aplicabile ar putea atrage răspunderea Grupului 

şi chiar suspendarea licenţelor, avizelor sau certificatelor de înregistrare. Oricare dintre aceste consecinţe ar 

putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii Grupului, asupra situaţiei sale financiare sau asupra 
rezultatelor sale operaţionale. 

Grupul trebuie sl respecte legislaţia privind protecţia datelor personale şi orice încllcare privind 
protejarea datelor personale ale pacienţilor ar putea expune Grupul riscului angrenlrii 
răspunderii 

Grupul procesează datele personale ale pacienţilor în cursul obişnuit al activităţii, inclusiv prin transfer al 

datelor personale între diferite societăţi din cadrul Grupului, în cadrul procesării centralizate a datelor. În 

cazul în care procesarea datelor, inclusiv prin transfer de date personale, va fi considerată de către autorităţii, 

în cadrul unei inspecţii, ca fiind ilegală, Grupului i-ar putea fi aplicate sancţiuni sau amenzi. 

În plus, există riscul ca datele personale să ajungă a fi publice în cazul unui eveniment de încălcare a 

securităţii în cadrul facilităţilor Grupului sau în bazele de date ale acesteia. În cazul unei astfel de încălcări, s-

ar putea angaja răspunderea Grupului în temeiul legislaţiei privind protecţia datelor, ar putea fi aplicate 

sancţiuni sau amenzi Grupului de către autorităţile relevante, reputaţia Grupului ar putea fi prejudiciată . e 

către pacienţii, medici sau alţi colaboratori ai Grupului sau ar putea fi prejudiciate brandurile G~;~f B'Y~~ 
Oricare dintre aceste incidente ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activitărln_ ~in,i ; 

~~r 2 financiare sau rezultatelor operaţionale sau asupra perspectivelor Grupului. AP ţ 
, ROBAT o 

În special, potrivit noului regim de protecţie a datelor personale care va intra în vigoare în Uniuitea Europeană.ci' 
în 2018, amenzile pentru încălcări ale reglementărilor privind protecţia datelor vor deveni stifi"st , · · , 

ajungând la maximum dintre 4% din cifra de afaceri anuală la nivel global şi 20 de milioane de EUR (e.g. 
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pentru încălcarea cerinţelor privind transferurile internaţionale sau a cerinţelor de bază pentru procesare, 

precum condiţiile consimţământului). În acest caz, încălcările reglementărilor privind protecţia datelor Ia nivel 

d~ Grup ~ reprezenta un risc semnificativ pentru Grup ~l. ~ putea avea, i.'! cazul aplicării unor amenzi, un 

efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare sau rezultatelor operaţionale ale Grupului. 

Întreruperile în activitate, planurile de urgenţă necorespunzătoare sau managementul crizelor 
într~un mod inadecvat, disfuncţionalităţi în sistemul IT sau pierderile de date ar putea avea un 
efect negativ semnificativ asupra afacerilor Grupului 

Incidente rezultând din întreruperea bunei funcţionări a unităţilor sau a echipamentelor, întârzieri, 

incapacitatea personalului Grupului de a presta servicii medicale, pierderea sau coruperea datelor, incluzând 

informaţii despre pacient, sau disfuncţionalităţi ale sistemelor, ar putea genera întreruperi în activităţile 

Grupului. în astfel de cazuri, imposibilitatea de a restabili capacitatea de funcţionare sau de recupera datele 

pierdute ar putea prelungi şi exacerba impactul oricărei întreruperi. Activităţile Grupului sunt, de asemenea, 

vulnerabile la pagube sau întreruperi cauzate de alţi factori care se află în afara controlului Grupului, precum 

inundaţii, cutremure, incendii, pene de curent, erori de telecomunicaţii sau alte evenimente similare. Căderi 

ale sistemelor de securitate, sau breşe în aceste sisteme, de exemplu, ca rezultat al unor atacuri cibernetice 

complexe, ar putea întrerupe activitatea Grupului, rezultând în întreruperea sau întârzieri în operarea 

sistemelor, furt, pierderi sau corupere de date, incluzând date confidenţiale despre pacienţi, care pot expune 

Grupul în sens legal şi financiar, precum şi prejudicii aduse reputaţiei Grupului şi ar putea avea în mod 

general efecte materiale negative asupra activităţii Grupului, asupra situaţiei financiare sau asupra rezultatelor 

operaţiunilor. 

Planurile de management al crizelor sunt esenţiale pentru a gestiona urgenţe la orice nivel de operaţiuni al 

Grupului şi pentru a răspunde într-o manieră adecvată fie unei crize interne, fie unei crize externe. Nu există 

nicio asigurare că planurile de asigurare a continuării activităţii sau de management al crizelor se vor dovedi a 

fi eficiente. Inadvertenţele în acest sens ar putea avea un efect material negativ asupra activităţii Grupului, 

asupra situaţiei financiare sau asupra rezultatelor operaţiunilor. 

Grupul utilizează sisteme tehnologice de informaţii sofisticate ("IT") care au devenit esenţiale pentru 

activitatea şi reputaţia Grupului. Chiar dacă Grupul implementează regulat măsuri pentru sistemul de 

securitate şi proceduri de back-up, serverele Grupului pot fi vulnerabile la anumite riscuri, incluzând 

disfuncţionalităţi ale programelor sau ale componentelor fizice, viruşi informatici, accesări neautorizate, sau 

hacking. în plus, în cadrul procesului de integrare a achiziţiilor Grupului ar putea apărea probleme de 

compatibilitate a sistemelor IT sau asemenea probleme pot apărea în timpul folosirii sistemelor, care pot duce 

la întreruperi sau disfuncţionalităţi ale sistemului. Orice eroare a sistemului care cauzează întreruperi ale 
serviciului sau ale funcţionării sistemului IT ar putea avea un efect material negativ asupra activităţii 

Grupului, situaţiei financiare sau asupra rezultatelor operaţiunilor. 

În plus, sistemele IT ale Grupului fac constant obiectul unor operaţiuni de actualizare, modernizare şi 
revizuire, care sunt necesare pentru a ţine pasul cu dezvoltarea tehnologiei, dezvoltarea activităţii şi 

.
0

~ unilor Grupului sau cu nevoile specifice care pot rezulta din activităţile şi operaţiunile Grupului sau din 

/,:,. .,r;_~ unea Grupului, organică sau prin achiziţii. Nu există nicio garanţie că Grupul va putea implementa 

e ~ e\ d~ualiz.ări, îmbunătăţiri sau completări şi că acestea vor funcţiona corespunzător, toţi aceştia fiind 

~ ~ c~p pot întrerupe activitatea sau operaţiunile Grupului. 
V-,(<~ .I 
~ice,:căilere majoră a sistemului IT curent al Grupului ar putea avea un efect material negativ asupra 

ac~ităţii Grupului, asupra situaţiilor financiare sau asupra rezultatelor operaţiunilor. 
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Grupul se bazea:r.i pe echipamente medicale pentru prestarea de servicii medicale de înaltli 
calitate, iar lipsa de echipamente sau o creştere în costurile aferente echipamentelor ar putea avea 
un impact asupra afaceri_! Grupului 

Grupul depinde de furnizori terţi pentru aprovizionarea cu echipamente medicale sau nemedicale. Nu există 

nicio garanţie că nu vor exista întreruperi sau blocaje în aprovizionări, deficienţe de calitate sau 

disfuncţionalităţi în relaţia de afaceri dintre Grup şi furnizori, toţi aceşti factori putând duce la întreruperi pe 

termen scurt în serviciile fumizate de Grup sau la deteriorarea acestora. În mod similar, controlul costurilor 

sau disponibilitatea de produse performante pe baze rentabile sau lipsa de capacitate a furnizorilor de a 

îndeplini cerinţele Grupului ar putea duce la fluctuaţii în activitate, declin în operaţiunile Grupului sau 

întreruperi în relaţii Grupului cu medicii. De asemenea, creşterea costurilor cu aprovizionarea care nu pot fi 
transferate în costul pacienţilor ar putea avea un impact asupra randamentelor Grupului, ceea ce ar putea 

afecta în mod semnificativ activitatea, situaţia financiară sau rezultatele operaţionale ale Grupului. 

Prestarea serviciile medicale este reglementată prin cerinţe stricte de reglementare şi autorizare. 
Nerespectarea acestor cerinţe ar putea avea consecinţe severe pentru afacerea Grupului 

Deţinerea tuturor autorizaţiilor de funcţionare necesare este esenţială pentru activitatea Grupului. Grupul este 

obligat să obţină, să menţină şi să reînnoiască, după caz, un număr de autorizaţii pentru operaţiunile 

des:ffişurate în centrele medicale, care sunt acordate de diverse autorităţi publice. Emiterea acestor autorizaţii 

este, de obicei, condiţionată de respectarea anumitor standarde de către centrele şi/sau echipamentele sale. În 

plus faţă de autorizaţiile aferente activităţilor principale de servicii medicale, Grupul mai trebuie să obţină, să 

menţină şi să reînnoiască diverse alte autorizaţii, printre altele, de siguranţă şi sănătate publică, de prevenire a 

incendiilor şi de mediu. Nu există nicio garanţie că Grupul va putea să asigure în viitor obţinerea, menţinerea 

şi reînnoirea tuturor acestor autorizaţii şi permise la un cost şi în termeni rezonabili sau chiar în termeni 

absoluţi. În special, la data prezentului Prospect, Grupul nu are autorizaţii de prevenire a incendiilor pentru un 

număr de unităţi şi puncte de lucru medicale. Grupul se află în diverse stadii ale procedurilor pentru obţinerea 

autorizaţiilor necesare de prevenire a incendiilor. Cu toate acestea, nu există vreo garanţie că Grupul va reuşi 

să obţină în viitor autorizaţiile necesare de prevenire a incendiilor sau că va putea să le obţină la un cost 

rezonabil. În plus faţă de cerinţele legale şi de reglementare, acordarea autorizaţiilor poate fi condiţionată de 

factori politici sau de alţi factori aleatorii care sunt în afara controlului Grupului. 

Orice întârziere în obţinerea sau reînnoirea de autorizaţii sau permise sau imposibilitatea obţinerii lor, 

nerespectare condiţiilor prevăzute în aceste autorizaţii sau permise, încălcarea cerinţelor legale şi de 

reglementare care fac obiectul evaluării din perspectiva acordării de autorizaţii, ar putea să supună Grupul 

unor sancţiuni civile, administrative sau penale oneroase. Sancţiunile administrative ar putea să fie aplicate în 

mod repetat, ar putea afecta alte contracte încheiate de Grup potrivit cărora aplicarea de sancţiuni Grupului 

reprezintă eveniment negativ semnificativ, ar putea genera obligaţia de a respecta cerinţe oneroase pentru re

emiterea autorizaţiilor, sau ar putea duce la suspendarea activităţii, la declanşarea anumitor limitări sau 

excluderi ale răspunderii în temeiul poliţelor de asigurare în vigoare, la pierderea de angajaţi şi de 

colaboratori cheie sau ar putea să împiedice Grupul să acceseze fonduri publice, toate cele enum: ~ mai sus 

putând avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare şi rezultat4:, or ~eraţ . ..., e ale 
G 1 . ''l,,,.iE" -
~~ ~r~ 

D . · 1· · .. t x d G I . AJ>RO Ail,T li 1spute ş1 1tign ar pu ea angrena r.spun erea rupu UI, ceea ce ar putea avea un îdlpac~ upra 

reputaţiei acestuia şit indirect, asupra afacerilor I'>... ·•o.:,i~ • ~ 

Companiile din domeniul medical, inclusiv Grupul, sunt în mod frecvent, ţinta unor acuzaţii de neglijenţă, 

malpraxis sau a altor pretenţii, inclusiv pentru sume substanţiale de bani pretinse cu titlu de prejudiciu suferit, 

angrenând costuri semnificative cu apărarea, indiferent dacă instanţa va stabili că Grupul este răspunzător 

pentru prejudiciile pretinse sau nu. Grupul ar putea, de asemenea, să fie expus acuzaţiilor de neglijenţă în 
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operarea clinicilor, spitalelor sau centrelor sale de tratament al pacienţilor. De asemenea, Grupul ar putea să 

facă obiectul altor proceduri şi investigaţii legale sau administrative, precum şi al disputelor care apar în 

cursul nonnal al activităţii; c:um l!.r fi conflicte cfo mnnc:ă, dispuw contractuale, dt: proprietate intelectuală, 

investigaţii şi controale din partea autorităţilor publice. În prezent, cu excepţia litigiilor prezentate în secţiunea 
.!LActivitate-Litigii", Grupul este de părere că nu există alte dispute, proceduri sau investigaţii în desfăşurare 

şi de o importanţă semnificativă, în care Grupul să aibă calitatea de pârât; totuşi nu există nicio garanţie că 

astfel de situaţii nu ar putea să apară în viitor. În astfel de litigii viitoare, reclamanţii pot solicita daune 

interese sau instanţele ar putea (inclusiv în decursul litigiilor semnificative actuale ale Grupului) să oblige 

Grupul să plătească sume care pot depăşi provizioanele sau rezervele Grupului sau gradul de acoperire prin 

asigurare, sau care ar putea să fie cumulate cu amenzi sau alte sancţiuni administrative sau penale, cum ar fi 

retragerea autorizaţiilor sau excluderea de la participarea la licitaţii sau de la acordarea de fonduri publice, 

toate acestea putând avea, în ultimă instanţă, un efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei 

financiare şi rezultatelor operaţionale ale Grupului. 

Deşi asigurarea de răspundere civilă profesională este obligatorie în România atât pentru personalul medical 

cât şi pentru centrele de servicii medicale, termenii poliţelor de asigurare pot să fie diferiţi de la un asigurător 

la altul şi pot să includă praguri de asigurare sau acoperiri de riscuri diferite. Eventualele daune constatate 

prin hotărîke judecătorească, care depăşesc aceste praguri, vor fi suportate de către pârât. Dacă se constată o 

astfel de răspundere împotriva Grupului, este posibil că o astfel de situaţie să aibă un efect negativ 

semnificativ asupra activităţii, reputaţiei, vânzărilor şi rezultatelor Grupului. În plus, nu există nicio garanţie 
că aceste tipuri de asigurări vor continua să fie disponibile în termeni acceptabili sau chiar în termeni absoluţi. 

Grupul ar putea fie ţinut responsabil pentru produse sau în temeiul legislaţiei comercializării bunurilor, atunci 

când furnizează proteze sau alte produse medicale pacienţilor, caz în care ar putea fi obligat să plătească 

prejudicii semnificative cumpărătorilor de astfel de produse. 

Nu există nicio garanţie că Grupul nu se va confrunta în viitor cu acţiuni în pretenţii semnificative împotriva 

Grupului, că nu vor fi pronunţate hotărâri judecătoreşti prin care Grupul va fi obligat să plătească prejudicii 

substanţiale, că asigurările încheiate de Grup vor acoperi integral pierderile suportate de acesta ca urmare a 

acestor litigii, sau că nu se va considera că daunele interese exced ariei de acoperire a poliţelor de asigurare în 

vigoare, de exemplu ca urmare a excluderilor sau a depăşirii limitelor poliţei. Grupul ar putea să fi obligat să 

plătească despăgubiri pentru prejudicii pe care asigurătorii le contestă ca fiind acoperite de obiectul poliţei sau 

care nu sunt acoperite din cauza nerespectării condiţiilor poliţei. Chiar dacă, în cele din urmă, Grupul sau 

personalul său nu sunt găsiţi răspunzători pentru prejudiciile pretinse de terţi, apărarea împotriva unor astfel 

de pretenţii sau litigii poate să consume timp şi resurse, poate să angreneze costuri substanţiale şi poate să 

dăuneze reputaţiei Grupului şi personalului său sau să atragă controale din partea autorităţilor de 

reglementare, toate aceste circumstanţe putând să aibă un efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei 

financiare şi rezultatelor operaţionale ale Grupului. 

De asemenea, anumite activităţi ale Grupului sunt desfăşurate de către colaboratori care profesează în centrele 

Grupului în calitate de contractori independenţi. Aceşti colaboratori sunt obligaţi prin lege să încheie asigurări 

:~ 1. esionale de răspundere civilă separate, în plus faţă de asigurarea deţinută de Grup. Cu toate acestea, nu 

/'(, ~ xiÎ · cio garanţie că o hotărâre judecătorească pronunţată împotriva wior astfel de colaboratori nu va 

· ~:... '1bQi"' punderea şi în sarcina Grupului, sau că o astfel de hotărâre judecătorească nu va avea un impact 

~~ ~ ra : , zărilor sau reputaţiei Grupului, care, la rândul lor, ar putea avea un efect negativ semnificativ 

~~supr';~Ctivităţii, situaţiei financiare şi rezultatelor sale operaţionale. 
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Locaţiile anumitor unităţi medicale utilizate de Grup sunt închiriate, iar încetarea contractelor de 
închiriere, indiferent de motiv, ori incapacitate Grupului de a le prelungi termenul într-o manieri 
eficientă IJ.i.a:i. punct de vedere ~J costurilor, ~!' putea duce !!? închidere~ respectivelor unităţi 
medicale 

Grupul îşi desfăşoară activitatea în clădiri care sunt în proprietatea societăţilor Grupului sau sunt închiriate de 

la terţi. Locaţia unităţilor, obişnuinţa clienţilor de a utiliza unităţile şi cunoaşterea de către clienţi sau 

potenţiali clienţi a locaţiei existente sunt factori importanţi pentru generarea şi menţinerea fluxului de clienţi. 

Chiar dacă cele mai importante unităţi medicale ale Grupului sunt deţinute în proprietate de societăţile din 
cadrul Grupului, un număr semnificativ de unităţi ale Grupului operează în sedii închiriate, cu locaţiuni 

încheiate pe perioade mai lungi sau mai scurte de timp şi având clauze de încetare în cazul unor încălcări 

materiale sau a unor situaţii de neplată. Operarea de către Grup a unităţilor medicale localizate în sedii 

închiriate este condiţionată de dreptul Grupului de a utiliza respectivele locaţii. Nu există nicio garanţie că 

Grupul va putea extinde în viitor durata contractelor de locaţiune, în general, sau în aceleaşi condiţii 

rezonabile de costuri, că încălcările sau situaţiile de neplată nu vor apărea în viitor, că proprietarii vor accepta 

să încheie contracte de locaţiune cu Grupul şi după ce intervine vreun caz de încălcare a obligaţiilor 

contractuale preexistente sau că Grupul va putea gestiona astfel de situaţii în vederea menţinerii în vigoare a 

contractelor de locaţiune. în cazul încălcării obligaţiilor contractuale asumate în contractele de locaţiune, 
Grupul poate fi obligat să plătească cu titlul de daune sume semnificative. Oricare din aceste circumstanţe pot 

duce la o creştere a costurilor Grupului aferente locaţiunii sau ar putea duce la suspendarea sau sistarea 

activităţilor în respectivele sedii. Incapacitatea Grupului de a prelungi contractele de locaţiune sau de a găsi 

alte locaţii conforme într~un timp rezonabil sau în condiţii comerciale rezonabile ar putea avea un efect 

negativ asupra activităţii Grupului, asupra situaţiei financiare sau asupra rezultatelor operaţiunilor. 

Proprietăţile deţinute de Grup în proprietate sau închiriate de ciitre acesta în prezent ar putea face 
obiectul unor cereri de retrocedare de către proprietarii anteriori, motivind că respectivele 
proprietiţi le-au fost confiscate în mod abuziv de Statul Romin în perioada comunistă 

După căderea regimului comunist, România a adoptat legi pentru retrocedarea către proprietarii iniţiali a 

proprietăţilor preluate abuziv şi, mai târziu, naţionalizate în timpul regimului comunist. Ca regulă generală, 

foştii proprietari beneficiază de retrocedarea în natură a proprietăţilor. Totuşi, dacă dreptul de retrocedare nu 

mai poate fi exercitat în natură, pot fi acordate remedii compensatorii prin executarea prin echivalent. Chiar 

dacă potenţialii titulari îndreptăţiţi să formuleze cereri de retrocedare în condiţiile legilor aplicabile nu au 

efectuat aceste demersuri în termenul prescris, conform Codului Civil Român ei sunt, teoretic, îndreptăţiţi să 

ceară retrocedarea fostelor proprietăţi fără să li se aplice prescripţia extinctivă. Dacă o instanţă de judecată 
acordă restituirea în natură a proprietăţilor deţinute sau utilizate de vreun membru al Grupului, acesta din 
urmă ar putea fi obligat să îşi înceteze activitatea în acea locaţie şi să transmită posesia către . .P.ţ"_ rietarul 

îndreptăţit. O astfel de situaţie ar putea avea un efect material negativ asupra activităţii Grupuluf.-S::_ upra 

situaţiei financiare sau asupra rezultatelor operaţiunilor. JI ,S JF: i 
Drepturile de proprietate ale Grupului asupra anumitor construcţii ar putell &f~~ul: or 
pretenţii din partea autorităţilor competente şi/sau a persoanelor care au inregistqţ preju i din 
cauza edificării respectivelor construcţii ,.,,,IP-. • 

Cu excepţia autorizaţiilor pentru incendiu pentru anumite unităţi ale Grupului, în legătură cu care Grupul a 

demarat procedurile de autorizare, Grupul a obţinut autorizaţiile de construire şi alte aprobări, acorduri, 

permise, certificate şi avize cerute de lege pentru construcţiile utilizate în acest moment ca unităţi medicale 

ale Grupului. Totuşi, nu poate fi exclus ca, dacă autorizaţiile pentru una sau mai multe construcţii ale oricărui 

membru al Grupului încalcă legile aplicabile, sau dacă cerinţele legale au fost încălcate în procesul obţinerii 

unor astfel de autorizaţii, respectivul membru al Grupului să fie sancţionat administrativ şi/sau să i se impună 
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să se conformeze cerinţelor de legalitate aplicabile pentru emiterea unor astfel de autorizaţii, aprobări, 

acorduri, permise, certificate şi avize, în legătură cu respectivul imobil. În plus, în caz de încălcare a legii, în 

anumite c:irc:umst.anţe, autori:r.a.ţHJ.e de construire şi documente1e emise în b1mi acestor 8,1Jtm:i7~!H ax r,u,1:lilll fj 

anulate, fapt ce ar putea genera obligaţia de a demola astfel de imobile construite cu încălcarea prevederilor 

legale. Astfel de situaţii ar putea obliga Grupul să îşi înceteze activitatea într-o anumită unitate medicală, fapt 

ce ar putea avea un efect material negativ asupra activităţii Grupului, asupra situaţiei financiare şi asupra 

rezultatelor operaţiunilor. 

Spitalul PDR din Braşov se află pe un teren în legături cu care dobindirea dreptului de 
proprietate de elitre PDR este supusl unui risc de nulitate 

Majorarea de capital prin aport în natură al unei proprietăţi imobiliare la capitalul social al PDR în decembrie 

2014 este supusă unui risc de nulitate, deoarece hotărârea de aprobare a majorării de către adunarea generală a 

acţionarilor nu a fost autentificată, aşa cum este prevăzut în legislaţia aplicabilă. Proprietatea imobiliară în 

cauză constă în cota parte indiviză de 4/5 din terenul cu suprafaţa de 2.769 mp localizat în Braşov, pe strada 

Turnului, nr. SA, care a fost transferată de la MedLife către PDR prin aport în natură. Pe terenul respectiv se 

află un spital deţinut de PDR, cu o suprafaţă de 825 mp. În cazul în care riscul de nulitate s-ar materializa, 

dreptul de proprietate asupra terenului s-ar întoarce la Societate, iar aceasta ar trebui să solicite şi să obţină de 

la PDR contravaloarea folosinţei de către PDR a terenului începând cu momentul transferului anulat al 
acestuia către POR, ceea ce ar putea avea un efect negativ asupra rezultatelor operaţionale ale Grupului. 

Anumite proprietăţi utilizate de entităţile din cadrul Grupului pe bazi de contracte de închiriere 
sau de concesiune încheiate cu autorititi publice ar putea face obiectul unor cereri de constatare a 
nulititii 

Anumite contracte ( de concesiune/închiriere) încheiate de către societăţile din cadrul Grupului cu entităţi 

publice (respectiv, unităţi administrativ-teritoriale) pentru utilizarea proprietăţilor ar putea, în anumite 

condiţii, să facă obiectul unor cereri de constatare a nulităţii. Nulitate poate fi invocată de orice parte 

interesată, motivând că respectivele contracte au fost încheiate cu nerespectarea prevederilor obligatorii 

aplicabile privind acordarea dreptului de folosinţă asupra proprietăţilor din domeniul public sau privat al 

unităţilor administrativ-teritoriale (prin închiriere/concesiune). În anumite cazuri, spre exemplu, în cazul în 

care respectivele proprietăţi aparţin domeniului public al Statului Român sau al unităţilor administrativ

teritoriale, de regulă, există obligaţia de a organiza licitaţii publice. În cazul în care o instanţă de judecată 
constată că respectivele contracte au fost încheiate cu încălcarea prevederilor legale imperative şi le declară 

nule, membrul Grupului care utilizează respectiva proprietatea s-ar putea să fie forţat să-şi înceteze activitatea 

în respectiva locaţie. Un astfel de eveniment ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, 

situaţiei financiare sau rezultatelor operaţionale ale Grupului. 

Lipsa unei notiri a contractelor de închiriere sau de concesiune în cartea funciari ar putea 
permite unor potenţiali cumpărători ai respectivelor proprietlţi sl nu respecte aceste contracte 

____,==-=exista cazuri în care contractele de închiriere/concesiune, în baza cărora entităţile din cadrul Grupului 

.,.,.ic.r;:~~-t-
0 

urnite proprietăţi, ~u sunt notat~ în_ c~ea_ ~ciară. De regulă şi în lipsa _unor prevederi 

~ exprese, în cazul m care propnetăţile mchmate sunt vândute de către propnetarul acestora, 

~ ~ t; este obligat să respecte contractul de închiriere încheiat între vânzător şi membrii Grupului doar 

W-!fe<tul îi are contractele de închiriere sunt notate în cartea funciară. Astfel, în cazul în care cumpărătorul 
~ ei pi;dprietăţi închiriate decide să nu continue contractul de închiriere, membrul Grupului care utilizează 
respectiva proprietate poate fi forţat să-şi înceteze activitatea în respectiva locaţie. Un astfel de eveniment ar 

putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare sau rezultatelor operaţionale ale 

Grupului. 
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Grupul s-ar putea să întimpine dificultăţi în obţinerea de rmanţare pentru extinderea afacerilor 

Extinderea unităţilor şi a activităţilor Grupului, inclusiv prin achiziţionarea de alte societăţi, va determina 

Societatea să angajeze cneîtuielile ele capital suplimentare. Grupul intenţionează să folosească fluxurile 

proprii de numerar şi fonduri împrumutate pentru o astfel de extindere. Rezultatele operaţionale ale Grupului 

s-ar putea să nu fie suficiente sau s-ar putea ca Grupul să nu poată obţine finanţare externă sau s-ar putea să 
obţină finanţarea externă doar Ia costuri mult mai ridicate. 

La data de 30 septembrie 2017, Grupul înregistra sume netrase din facilităţile curente de finanţare, în valoare 

totală de 3.326.128 EUR, disponibile pentru cheltuieli de capital şi alte nevoi de finanţare. Cu toate acestea, 

pe viitor, Grupul s-ar putea să aibă nevoi de finanţare suplimentară şi nu poate fi exclus ca Grupul să 

întâmpine dificultăţi în obţinerea unei astfel de finanţări suplimentare prin împrumuturi adiţionale. 

Disponibilitatea unor astfel de finanţări depinde de o serie de factori precum condiţiile de piaţă, 
disponibilitatea de creditare, în general, capacitatea şi gradul de îndatorare a Grupului, inclusiv posibilitatea 

de a constitui garanţii adecvate şi acceptabile, precum şi menţinerea de către finanţatorii Grupului a unei 

perspective pozitive asupra evoluţiei Grupului. Grupul nu exclude riscul ca percepţia finanţatorilor Grupului 

să se schimbe în viitor sau riscul ca evoluţia pieţelor financiare către o potenţială criză financiară să 
înăsprească condiţiile de acces la finanţare. 

În cazul în care condiţiile economice din România sau la nivel global se înăspresc sau se schimbă, Grupul ar 

putea întâmpina dificultăţi în a accesa finanţare suplimentară sau s-ar putea să obţină finanţare suplimentară la 
costuri mai ridicate, ceea ce ar majora costurile Grupului şi ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra 

activităţii, situaţiei financiare sau rezultatelor operaţionale ale Grupului. 

Familia Marcu va continua să exercite o influenţă semnificativi asupra Societăţii dupi Oferti, iar 
interesele acesteia s-ar putea să nu fie în concordanţă cu interesele altor acţionari ai Societăţii 

în cazul în care Marcu Mihail, Marcu Nicolae şi Cristescu Mihaela Gabriela ("Familia Marcu") nu vor 

subscrie Acţiuni Noi şi toate Acţiunile Noi aferente Drepturilor lor de Preferinţă vor fi vândute în 
plasamentul privat ce se va derula după Ofertă, dacă va fi cazul, Familia Marcu va deţine cel puţin 45,22% 

din acţiuni emise de Societate după majorarea de capital social. 

În consecinţă, Familia Marcu va putea exercita în continuare o influenţă semnificativă asupra deciziilor care 

necesită aprobarea acţionarilor, inclusiv în ceea ce priveşte numirea membrilor în Consiliul de Administraţie, 

strategia de afaceri, distribuirea de dividende şi tranz.acţii semnificative, inclusiv achiziţia de participaţii în 

alte entităţi, în cazul unui cvorum de prezenţă de 70%-80% din drepturile de vot, aşa cum a fost înregistrat la 

adunările generale ale acţionarilor Societăţii după admiterea la tranzacţionare a acţiunilor şi până în prezent. 

Adoptarea unor astfel de decizii ar putea duce la angajarea unor cheltuieli semnificative de capital sau ar 

putea avea ca efect întârzierea, amânarea sau prevenirea unei schimbări de control în cadrul Societăţii, 

împiedicând o eventuală fuziune, consolidare, preluare sau alte combinaţii de afaceri. Diferenţele dintre 

interesele Familiei Marcu şi cele ale altor acţionari ai Societăţii ar putea crea conflicte de interese sau ar putea 

restricţiona capacitatea Grupului de a-şi implementa strategia de afaceri, ceea ce ar putea ave.~ .. 1JPc~ fect 

negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare sau rezultatelor operaţionale ale Grupului. ·'t$-"f>~ 

m.~F ~ Grupul este expus schimbării în regimul fiscal M.,~: ţ 

G ul A • d fă . . . 1 . î . .. . b .APROtăriBAT 2 rup 1ş1 es şoară actlv1tatea, mc us1v n ceea ce pnveşte tranzacţii mtra-grup, pe aza',..mterpre ai:11orş, 

înţelegerii proprii ale legislaţiei fiscale relevante. Nu există nicio garanţie că interpretarea şi aplic~~or 

relevante, a reglementărilor şi practicilor Grupului au fost, sunt sau vor continua să fie corecte, sau că astfel 

de legi, reglementări şi practici nu se vor schimba în viitor, inclusiv cu efect retroactiv. Mai mult, Grupului i

ar putea fi stabilite obligaţii fiscale suplimentare, inclusiv dobânzi şi penalităţi, în urma inspecţiilor fiscale, 
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care ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii Grupului, situaţiei sale financiare şi 

rezultatelor sale operaţionale. 

Autorităţile fiscale ar putea face constatări nefavorabile in legătură cu anumite servicii şi ar putea 
astfel stabili obligaţii fJScale suplimentare pentru Grup 

Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Grupului este angajat, în principal, în baza unor 
contracte individuale de muncă. Există totuşi situaţii când societăţile din Grup încheie contracte de prestări 
servicii cu medici colaboratori (vedeţi mai multe detalii în ceea ce priveşte aceste contracte de prestări servicii 

în .!!..._Activitate-Resurse umane şi alte resurse" de mai jos), pe lângă contractele individuale de muncă. 

Conform Codului fiscal, o activitate independentă reprezintă orice activitate desfăşurată de către o persoană 

fizică în scopul obţinerii de venituri, care îndeplineşte anumite criterii prevăzute de Codul fiscal. În cazul în 
care activităţile desfăşurate de colaboratorii Grupului nu îndeplinesc sau se consideră că nu îndeplinesc aceste 
criterii ( având în vedere că autorităţile fiscale pot interpreta în mod subiectiv aceste criterii), nu se poate 

exclude ca, în cazul unei inspecţii fiscale, autorităţile fiscale să reclasifice contractele de prestări servicii în 

contracte de muncă, ceea ce ar genera implicaţii fiscale suplimentare pentru Grup, reprezentând impozit pe 
venit şi contribuţii sociale. Materializarea acestui risc ar putea genera un cost fiscal semnificativ pentru Grup 
şi ar putea avea un impact negativ major asupra activităţii economice, situaţiei financiare şi rezultatelor 
operaţionale ale Grupului. 

De asemenea, conform Codului fiscal, în general, serviciile medicale sunt scutite de TVA, dacă au ca scop 

principal îngrijirea medicală, respectiv protejarea, menţinerea sau refacerea sănătăţii. Având în vedere gama 

extinsă de servicii medicale oferite de Grup, şi, totodată, prestarea serviciilor nemedicale între entităţile din 
Grup, nu se poate exclude ca autorităţile fiscale să conteste interpretarea Grupului şi să considere că anumite 

servicii prestate de entităţile din Grup ar trebui să fie în sfera de aplicare a TVA şi, drept urmare, să decidă 
înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA a entităţilor în cauză şi să stabilească în sarcina acestora sume de 
TVA de plată suplimentare. 

Materializ.area acestui risc ar putea fi semnificativă în ceea ce priveşte activitatea economică, situaţia 

financiară şi rezultatele operaţionale ale Grupului. 

Mai mult, tran?.acţiile derulate între entităţile din Grup trebuie să respecte principiul preţurilor de piaţă. 
Autorităţile fiscale pot să ajusteze veniturile şi cheltuielile societăţilor care desfăşoară tranzacţii cu celelalte 

societăţi din Grup, dacă acestea consideră că Grupul nu poate justifica sau prezintă o justificare inadecvată a 
preţurilor practicate între entităţile afiliate, ceea ce ar putea duce la stabilirea de sume suplimentare de plată 

reprezentând impozit pe profit (alături de dobânzi şi penalităţi de întârziere) pentru anumite entităţi din Grup. 

Asemenea creşteri ale costurilor fiscale ale societăţii şi/sau ale Grupului pot avea un impact semnificativ 
asupra activităţii economice, situaţiei financiare şi rezultatelor operaţionale ale Grupului. 

Grupul este expus riscului de fluctuaţie a cursului de schimb valutar 

9 rupul este expus riscului de fluctuaţii ale cursurilor valutare. Deşi Grupul îşi desfăşoară activitatea în 
-~ ânia şi întocmeşte situaţiile financiare consolidate în RON şi plăteşte dividende către acţionari în RON, 

./;.c,r\Ei. \g~ PPM, precum şi unele dintre finanţările accesate de Grup şi costurile anumitor materiale medicale 

· ~ ,DDt} ~ minate în EUR. Nu există nicio garanţie că Grupul va reuşi să se protejeze de o manieră eficace 
., €.t;t~h~jfluctuaţiilor cursului valutar EUR/RON pe termen lung, sau să neutralizeze în alt mod potenţialul 
~ 9.<iiMPact _ij riscurilor asociate volatilităţii cursurilor de schimb valutar, astfel că fluctuaţiile valutare pot să 
~ afe~ţeze negativ rezultatele, rezervele şi fluxurile de numerar viitoare ale Grupului, sau capacitatea Grupului 
'),., de a-şi finanţa strategia de expansiune, ceea ce ar putea, în ultimă instanţă, să conducă la un efect negativ 

semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare şi rezultatelor operaţionale ale Grupului. 
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Riscuri specifice României şi regiunii 

Investiţia în pieţe în curs de dezvoltare, cum este România, implicit anumite riscuri macro

economice, care s-ar putea să fie mai semnificative decât riscurile asociate pieţelor mai dezvoltate 

Deşi, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, în semestrul I 2017, produsul intern brut ("PIB") a 

crescut, comparativ cu semestrul I 2016, cu 5,8% (date estimative) România stagnează în la anumiţi indicatori 

economici importanţi care contribuie la o dezvoltare viitoare sustenabilă, cum ar fi lipsa unei politici fiscale 

coerente şi întârzieri în iniţierea şi implementarea reformelor necesare asigurării unui mediu investiţional 

prielnic. Importurile sunt stimulate de o puternică cerere internă, în timp ce exporturile au continuat să 

crească, în special în sectorul serviciilor. Stimulii fiscali facilitaţi de către autorităţile din România în ultimii 

ani sunt aşteptaţi să susţină în continuare creşterea reală a PIB în perioada 2018-2020, prognozată de către 

Institutul Naţional de Prognoză Ia peste 5%. Aceste măsuri, împreună cu accelerarea ratei creşterii salariilor, 

vor favoriza cererea internă, deja puternică. În acelaşi timp, măsurile economice care vizează creşterea 
economică, cum ar fi investiţiile în inovare şi infrastructură sau îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a 

administraţiei publice, rămân limitate. Principala provocare este menţinerea unui echilibru şi a unei dezvoltări 
durabile în viitor. 

În ceea ce priveşte piaţa de capital, BVB se află încă pe lista pieţelor de frontieră, potrivit clasificării realizate 

de agenţia de rating a Bursei de Valori din Londra (London Stock Exchange) FI'SE Russell, o eventuală 

promovare către pieţele emergente fiind împiedicată, printre altele, de neîndeplinirea condiţiilor privind 

operaţiunile de custodie, cele de lichiditate şi tranzacţiile în afara pieţei. BVB a intrat pe lista de monitorizare 

a FTSE Russell în septembrie 2016, în vederea promovării la statutul de piaţă emergentă. 

În general, investiţiile în ţări în curs de dezvoltare, cum este şi România, sunt potrivite doar pentru investitori 

sofisticaţi care pot aprecia pe deplin importanţa riscurilor implicate. 

Valoarea investiţiilor în România, inclusiv valoarea Acţiunilor, ar putea fi afectatl în mod negativ 
de incertitudini de ordin politic şi economic 

În România, climatul investiţiilor nu este omogen, iar potenţialii investitori ar trebui să analizeze cu diligenţă 
toţi factorii înainte de a adopta o decizie cu privire la o potenţială investiţie. În vreme ce în ultimii ani au avut 

loc multe reforme politice şi economice, România are încă multe deficienţe structurale, iar incertitudinea 

juridică, legislativă, fiscală şi normativă continuă să complice mediul de afaceri. Guvernul Român continuă să 

folosească ordonanţe de urgenţă în vederea adoptării legislaţiei, ocolind procedurile legislative obişnuite, 

inclusiv analiza impactului economic şi consultarea cu părţile interesate. Mai mult, admiterea în spaţiul 

Schengen este puţin probabilă în viitorul apropiat, deoarece preocupările privind statul de drept şi imigrarea 
continuă să împiedece un acord. 

Dependenţa faţă de exporturile din sectorul industrial, infrastructura slab dezvoltată, îmbătrânirea P<:PJ!~aţiei 

care va necesita venituri publice mai mari alocate serviciilor sociale în viitor şi, din punct de vedere i~torÎ&: 

dezechilibru al contului curent, dar şi evoluţia modestă privind absorbţia fondurilor europft .ţ 
credibilitatea României. ~ I; 

. APROBAT 2 
În plus, scena politică a fost marcată de o serie de tulburări încă din 2012. Aceste eveniniente includ tr. . 

schimbări ale guvernului doar în 2012, procedura de suspendare a fostului Preşedinte al Romw{iet;~I.Jf-J'lla • e 

revenirea asupra acestei proceduri, incriminarea şi punerea sub acuzare a unor foşti oficiali ai Guvernului, 

inclusiv a unui Prim-ministru, eliminarea unui cabinet printr-o moţiune de cenzură depusă de partidul de 

guvernământ prin retragerea sprijinului politic, diverse alte scandaluri politice şi proteste masive de stradă. 

Protestele au avut ca obiectiv, printre altele, retragerea legilor propuse pentru a facilita graţierea oficialilor 

aflaţi în închisoare pentru mită şi creşterea pragului financiar de Ia care comportamentul neadecvat al unui 

oficial este pedepsit cu închisoarea. Din iunie 2017, Guvernul României este condus de Mihai Tudose care va 

35 



trebui să implementeze un program de guvernământ ambiţios, care include o serie de reduceri fiscale 

substanţiale, majorări de salarii în sectorul public, majorări de pensii, reforme în domeniul judiciar, 

implementarea unor măsuri eficiente de luptă împotriva corupţiei. Recent, Primul Ministru a anunţat o 

remaniere guvernamentală limitată, anunţ care a determinat un număr de miniştri, unii dintre care au deschise 

dosare penale, au părăsit cabinetul. 

Activităţile Grupului sunt desfăşurate exclusiv în România, iar performanţa Grupului este strâns legată de 

performanţa economiei româneşti. Incertitudinea politică şi socială din România ar putea avea un efect 

negativ semnificativ asupra afacerilor Grupului, rezultatelor sale operaţionale şi situaţiei sale financiare. 

Evenimente globale şi regionale ar putea afecta în mod negativ economia României 

În plan global, reacţiile investitorilor internaţionali la evenimentele care se produc într-o anumită ţară sau 

regiune demonstrează uneori existenţa unui efect de "contaminare", situaţie în care o întreagă regiune sau 

clasă de investiţii este defavorizată de investitorii internaţionali, ceea ce ar putea un efect negativ asupra 

economiei respectivei regiuni sau ţări. De aceea, evenimente economice sau financiare nefavorabile din alte 

ţări din regiune, dar şi la nivel global ar putea avea un impact negativ asupra economiei din România. 

Circumstanţe determinate de crize similare crizei economice şi financiare mondiale care a început în 2008, 

crizei datoriilor suverane sau recentelor tulburări politice şi sociale din Europa (incluzând viitoarea retragere a 

Marii Britanii din Uniunea Europeană, o eventuală declaraţie a independenţă a Cataloniei faţă de Spania, criza 

refugiaţilor şi atacurile teroriste), de situaţia din Orientul Mijlociu, Africa şi Asia (în special ameninţările din 

partea Coreei de Nord cu declanşarea unui potenţial război nuclear) ar putea avea un impact negativ asupra 

performanţei economice a pieţelor în curs de dezvoltare, inclusiv a celor din România şi asupra încrederii 

investitorilor în aceste pieţe. 

În plan european, retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană, efectele economice şi politice ale crizei 

imigranţilor, atacurile teroriste, amplificarea mişcărilor populiste, declaraţia de independenţă a Cataloniei faţă 

de Spania creează incertitudini care pot afecta, printre altele, fluxul de investiţii de capital, balanţa 

comercială, încrederea consumatorilor şi capacitatea acestora de a cheltui şi, în consecinţă, situaţia financiară 

şi perspectivele companiilor din România. În plus, viitoarele pachete de asistenţă ale UE, având drept 

beneficiar România s-ar putea să nu fie disponibile sau, chiar dacă vor fi disponibile, ar putea fi insuficiente 

pentru a stabiliza ţările şi pieţele afectate din Europa sau din altă parte. Posibila ieşire din Zona Euro a unuia 

sau a mai multor state membre europene şi/sau înlocuirea monedei euro cu una sau mai multe monede 

succesoare ar putea cauza turbulenţe semnificative ale pieţei şi ar putea conduce la efecte economice şi 

operaţionale adverse care sunt dificil de preconizat sau de evaluat şi, prin urmare, ar putea avea un potenţial 

efect negativ semnificativ asupra economiei româneşti, în general, sau asupra operaţiunilor Grupului, în 

special. 

Performanţa Grupului va continua să fie influenţată de condiţiile din economia globală şi, în mod special, de 

condiţiile economiei europene. Perspectivele pentru economia europeană şi globală pe termen mediu şi scurt 

rămân o provocare, având un impact asupra perspectivelor privind stabilitatea şi dezvoltarea condiţiilor 

J: .. -c,""l-l~E-;c''ec=--- ~ • ce şi financiare din România şi din Europa Centrală şi de Est, care ar putea avea un impact în mod 

_f· ~ n ,. upra afacerilor Grupului, situaţiei sale financiare şi rezultatelor sale operaţionale. ':::l~ ~ ~-~ ~ ce .- ire a creşterii economice estimate pentru România ar putea avea impact asupra cifrei de 

~ ~ fac~.f rezultatelor Grupului 

~11 EcS~omia României s-a dezvoltat puternic din 2013, principalii factori ai creşterii din ultima perioadă fiind 

politicile de stimulare a consumului inclusiv reduceri de impozite, creşteri repetate ale salariului minim şi 

mediu şi ale salariilor din administraţia publică. În anul 2016, România a înregistrat una dintre cele mai mari 

creşteri din UE ( 4,8% comparativ cu 1,9% la nivelul statelor membre), iar pentru 2017 Fondul Monetar 
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Internaţională prognozează creştere de 5,5%, potrivit raportului World Economic Outlook publicat în 

octombrie 2017. Consumul intern şi-a consolidat rolul de principal factor al creşterii economice, în 

defavoarea investiţiilor. Continuarea !)Oliticilor cte st.im.ul11JP. ii, r,rms11m;nl.ui. ',Tiţ determina, cel mai probabil, a 
majorare a deficitului balanţei comerciale, în condiţiile în care producţia internă nu poate asigura o creştere 

similară pentru acoperirea nevoilor interne. Deficitul de cont curent a crescut la 2,3% din PIB în anul 2016 

(de la 1.2% din PIB în 2015), iar prognozele Comisiei Naţionale de Prognoză anticipează pentru anul 2017 un 

deficit de cont curent de 2, 7% din PIB, în condiţiile în care, în primele şapte luni ale anului 2017, deficitul de 

cont curent a atins deja 2% din PIB, pe fondul deteriorării semnificative a balanţei comerciale. Contribuţia 

exporturilor nete la creşterea economică a fost de asemenea negativă, creşterea importurilor depăşind pe cea a 

exporturilor. De asemenea, măsurile de stimulare fiscală, cumulate cu o creştere puternică a cererii interne, 

exercită o presiune ascendentă asupra preţurilor. În conformitate cu cel mai recent raport al Comisiei 

Europene privind România, media anuală a inflaţiei este prognozată că va atinge 1, 1 % în 2017, comparativ cu 

valori negative în anii precedenţi şi 3,0% în 2018. 

Orice încetinire în creşterea economică a României poate avea un impact asupra cererii populaţiei pentru 

serviciile oferite de Grup, ceea ce poate avea un efect negativ asupra afacerilor Grupului, rezultatelor sale 

operaţionale şi situaţiei sale financiare. 

Predictibilitatea limitată a sistemului legislativ din România, birocraţia, corupţia şi deciziile 
inconsecvente ale autorităţilor pot avea efecte negative asupra afacerilor Grupului 

Activităţile Grupului se desfăşoară exclusiv în România şi, de aceea, acestea sunt reglementate de legi şi 

reglementări în diverse domenii precum sănătatea, protecţia datelor, protecţia mediului, raporturi de muncă, 

concurenţă şi aspecte fiscale. 

Începând cu aderarea României la Uniunea Europeană din anul 2007, România urmăreşte crearea unui cadru 

legal care vizează dezvoltarea economiei de piaţă şi promovarea investiţiilor. Acest proces este susţinut de 

obligaţia de a adopta acte normative compatibile cu şi de a adapta legislaţia curentă la reglementările UE. 

Deseori, punerea în aplicare a actelor normative adoptate se întâmplă imediat, fără norme de tranziţie şi 

înaintea adoptării unor norme de aplicare şi frecvent prevederile din actele normative nou~adoptate sunt 

incompatibile sau inconsecvente cu prevederi legale similare prevăzute în alte acte de reglementare. Eficienţa 

scăzută a autorităţilor publice, lipsa de stabilitate şi fragmentarea cadrului legislativ şi probleme grave de 

corupţie încă prezente în România au un impact pe termen lung asupra mai multor aspecte, de la reforme 

structurale până la furnizarea cu succes a unor servicii eficiente şi utile pentru populaţie şi un mediu de afaceri 
stabil şi prielnic pentru investitori. 

Experienţa relativ limitată a unui număr mare de magistraţi şi existenţa unor probleme de independenţă a 

sistemului judiciar generează adesea pronunţarea unor hotărâri neîntemeiate sau a unor hotărâri care se 

bazează pe considerente nejuridice. Din cauza lacunelor în sistemul judiciar român, se pot înregistra 

tergiversări nejustificate în rezolvarea cauzelor. Executarea hotărârilor judecătoreşti se doved.Qi·· t' 1;1 -!L~111, 

dificilă, ceea. ce în trecut a însemnat că protejarea drepturilor prin intermediul sistemelor ~ di~iar;.. ~ 
poate fi labonoasă. AS t" 

e 

Complexitatea procedurilor administrative şi modificările dese ale legislaţiei şi ale potili€iFIQ6bYt un 

obstacol major pentru mediul de afaceri în România. Practica înlocuirii procesului legis4\tiv obişIJ 1t cu ~- .-,,~\V. 
adoptarea de ordonanţe de urgenţă ale guvernului, o singură ordonanţă acoperind uneori mai multe domenii 

de activitate, generează îngrijorări asupra predictibilităţii şi aplicării legii în România. Mai mult, potrivit 

Indicelui Internaţional de Percepţie a Transparenţei şi a Corupţiei din anul 2016, România este încă pe lista 

celor mai corupte ţări dintre statele membre UE. 
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Incertitudinile din sistemul legislativ şi judiciar din România, nivelul ridicat al corupţiei şi ineficienţa 

birocratică pot avea un efect negativ semnificativ asupra afacerilor Grupului, situaţiei sale financiare şi 

rezultatelor ,-:iiJ~ operaţionale. 

Neîndeplinirea obligaţiilor de membru al UE ar putea duce la aplicarea de sancţiuni României, 
ceea ce ar putea avea efect indirect asupra activitlţii Grupului 

România a aderat la UE în ianuarie 2007, sub condiţia continuării reformelor în domeniul justiţiei şi statului 

de drept. Pentru a sprijini şi monitoriza atingerea obiectivelor impuse de către UE, a fost creat un Mecanism 

de Cooperare şi Verificare. Pe 25 ianuarie 2017, Comisia Europeană a prezentat un raport care arată că 

România a fiicut progrese pentru atingerea obiectivelor impuse de UE. Rapoartele Comisiei Europene emise 

pentru ultimii 3 ani au evidenţia o tendinţă şi un bilanţ pozitiv care indică progrese importante şi un caracter 

ireversibil tot mai pronunţat al reformelor. Cu toate acestea, ultimul raport subliniază importanţa 

responsabilităţii şi a responsabilizării autorităţilor române şi a garanţiilor interne necesare pentru a asigura 

caracterul ireversibil al rezultatelor, menţionând că este necesar mai mult sprijin pentru consolidarea 

reformelor. 

Dacă România nu se conformează în mod corespunzător recomandărilor făcute de către Comisia Europeană 

cu privire la acţiunile ce trebuie întreprinse de către Statul Român, UE are dreptul de a aplica sancţiuni 

împotriva României, inclusiv prin suspendarea obligaţiei statelor membre UE de a recunoaşte şi a aplica, în 

baza condiţiilor cuprinse în legislaţia UE, hotărârile judecătoreşti ale instanţelor din România. Aplicarea 

oricăror sancţiuni menţionate mai sus poate avea efecte negative asupra economiei României şi a încrederii 

investitorilor în România, acest fapt putând avea efecte negative semnificative asupra afacerilor Grupului, 

rezultatelor sale operaţionale şi situaţiei sale financiare. 

Scăderea rating-ului de credit al României sau alte evenimente care afecteazi solvabilitatea 
Rominiei pot afecta capacitatea Grupului de a accesa f"manţări necesare pentru dezvoltarea 
afacerii sale 

În iulie 2017, agenţia de rating de credit Fitch Ratings Limited (UK) a confirmat ratingul de credit al 

României în valuta străină pe termen lung la "BBB-" cu perspectivă stabilă şi ratingul de credit în valută 

naţională pe termen lung la "BBB-". În aprilie 2017, agenţia de rating de credit S&P Global Ratings France 

SAS (Franţa) a menţinut ratingul României la "BBB-" cu perspectivă stabilă. În aprilie 2017, agenţia de rating 

de credit Moody's Deutschland GmbH (Germania) a retrogradat calificativul "Baa3" cu perspectivă pozitivă 

dat României pentru creditul în valuta străină pe termen lung în calificativul "Baa3" cu perspectivă stabilă, 

menţinând calificativul "Baa3" pentru creditul în valută naţională, subliniind creşterea deficitului în urma 

politicilor de expansiune fiscală şi lipsa de sustenabilitate a ritmului de creştere economică înregistrat în 

ultimii ani. În cazul modificărilor perspectivei sau a degradării calificativelor obţinute de România, costurile 

aferente datoriei publice financiare vor creşte, determinând efecte directe cu privire la gestionarea generală a 

bugetului. 

Fitch Ratings Limited (UK), Moody's Deutschland GmbH (Germania) şi S&P Global Ratings France SAS 

/-=w- ranţa) sunt agenţii de rating de credit înfiinţate în Uniunea Europeană şi înregistrate potrivit Regulamentului 

/",.G"i'ic. Â c. "'& isiei Europene nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind 
. <',? 0, 

,_;\ a2e~·1e de rating de credit. 
vt:~ ,;:, ;,, 

~ ~o"<orice,,· ogradare a ratingului de credit atribuit României poate avea efecte adverse materiale asupra 

~ co_s . ·1or de finanţare ale Grupului, poate limita accesul la fonduri şi pe pieţele de capital sau ar putea limita 

,.., i'ftimărul de contrapărţi care ar fi dispuse să încheie tranzacţii cu Grupul şi, în consecinţă, ar putea avea efecte 

negative semnificative asupra afacerilor Grupului, rezultatelor sale operaţionale şi situaţiei sale financiare, 

precum şi asupra lichidităţii şi perspectivelor. 
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Leul rominesc poate fi afectat de volatilitatea ridicată a ratelor de schimb valutar şi ale inflaţiei 

Leul românesc este supus unui regim al cursului de schimb cu variaţie controlată, potrivit căruia valoarea 

moneciei naţionale prin raport cu aîte vaîute străine este detenmnată pe piaţa valutară interbancară. Strategia 

de politică monetară a Băncii Naţionale a României ("BNR") are în vedere ţintele de inflaţie. Acest regim de 

variaţie controlată a cursului de schimb presupune utilizarea ţintelor de inflaţie ca ancoră nominală pentru 

politica monetară şi permite un răspuns flexibil din partea politicii monetare la şocurile neprevăzute de natură 

să afecteze economia. BNR nu îşi propune să atingă o anumită ţintă sau interval al cursului de schimb. 

Capacitatea BNR de limitare a volatilităţii monedei naţionale depinde de o serie de factori economici şi 

politici, care includ disponibilitatea rezervelor valutare şi fluxul de investiţii străine directe, precum şi 

evoluţiile în ceea ce priveşte atitudinea participanţilor din piaţă şi teama de risc a investitorilor. 

Orice schimbare în percepţia investitorilor străini asupra României sau asupra perspectivelor economice 

globale poate conduce la viitoare deprecieri ale leului românesc. O depreciere semnificativă a leului românesc 

poate afecta în mod negativ situaţia economică şi financiară a ţării. O rată a inflaţiei peste nivelul aşteptat, 

rezultată din deprecierea leului, ar putea determina o scădere a puterii de cumpărare şi erodarea încrederii 

clienţilor, ceea ce poate avea efecte negative semnificative asupra afacerilor Grupului, rezultatelor sale 
operaţionale şi situaţiei sale financiare. 

Încrederea În sistemul medical din Rominia rămâne scăzută 

Sistemul medical reprezintă unul dintre cele mai problematice sectoare din România. Proporţia populaţiei 

române care raportează o necesitate medicală nesatisfăcută din cauza inaccesibilităţii, a distanţei faţă de cel 

mai apropiat centru de servicii medicale şi a timpului de aşteptare, deşi în scădere faţă de anii anteriori, este în 

continuare una dintre cele mai ridicate din UE. Nu există studii publice recente privind nivelul de satisfacţie a 

populaţiei în privinţa sistemului de sănătate din România. Totuşi, potrivit celui mai recent (2014) raport 

Eurobarometer "Patient Safety and Quality of Care" publicat de Comisia Europeană, în baza interviurilor 

realizate, calitatea generală a îngrijirii sănătăţii în România, este scăzută, iar majoritatea respondenţilor sunt 

de părere că pacienţii pot fi prejudiciaţi în cursul primirii îngrijirilor medicale spitaliceşti şi nespitaliceşti din 

România. Mita des întâlnită, utilizarea ineficientă a resurselor publice şi lipsa de profesionalism în sistemul 

medical din România sunt printre principalele motive care limitează accesul la sistemul medical, în special în 

cazul pacienţilor cu venituri mici. Potrivit celui mai recent raport de ţară, publicat de Comisia Europeană 

pentru România în februarie 2017, corupţia este una dintre principalele provocări ale sistemului medical 

românesc: "Principalele probleme se referă la achiziţiile publice din spitale, fraudele din sistemul asigurărilor 

şi rambursările false, darea şi luarea de mită pentru eliberarea certificatelor medicale care oferă acces Ia 

servicii speciale şi practica larg răspândită a plăţilor informale către profesioniştii din domeniul sănătăţii. " 

Mai mult, evenimentele din ultimii ani care au avut loc în sistemul medical public continuă să deterioreze 

încrederea populaţiei în tot sistemul medical. Deşi majoritatea acestor evenimente se întâmplă în sistemul 

medical public, cum ar fi luarea de mită şi personalul necalificat, unele evenimente au un impact negativ 

semnificativ asupra întregului sistem. De exemplu, la începutul anului 2016, o companie farmaceutică din 

România a fost pusă sub urmărire şi apoi pusă sub acuzare şi trimisă în judecată în anul 2017 pentru diI~t ~~~ 

dezinfectanţilor utilizaţi în spitale pentru curăţarea echipamentelor, a sălilor de operaţie şi a podeleJ41lteJ:' \ 

incident a stârnit nemulţumirea publică şi a generat neîncredere în sistemul sanitar din România în gJ!.119~ · ~ 

Ori „ d' · A d „ ul · · în · 1 di I din R ân' 
1 · 

08
~T J ce vntoare 1mmuare a mere em pop aţie1 sistemu me ca om 1a poate avea un ~act m -4,v 

cererea pentru serviciile medicale, inclusiv în sectorul privat, ceea ce ar putea avea efecte rie~uv 

semnificative asupra afacerilor Grupului, rezultatelor sale operaţionale şi situaţiei sale financiare. 

România mt are un plan adecvat de salvare în caz de dezastru 
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Dezastrele naturale sau de altă natură au adesea potenţialul de a cauz.a pagube semnificative sănătăţii 

populaţiei din zona afectată, inclusiv boli, leziuni, handicap, probleme psihologice, inclusiv deces. Mai mult, 

dezastrele pot cauz.a pagube semnificative sistemului de sănătate, unităţilor medicale şi serviciilor, prin 

afectarea infrastructurii esenţiale, cum ar fi electricitatea (incluzând sistemele IT) şi sistemul de distribuţie de 

apă, lăsând populaţia deja afectată fără acces Ia îngrijiri adecvate. 

În prezent, România are un sistem slab de management al sănătăţii şi al situaţiilor de urgenţă, cu o capacitate 

limitată de prevenire, planificare, avertizare rapidă, pregătire, reacţie şi de recuperare în caz de dezastru 

natural sau alte situaţii de dezastru în masă. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul 

Administraţiei şi Internelor este autoritatea naţională din România responsabilă pentru coordonarea 

implementării acţiunilor şi măsurilor de management în caz de urgenţă, pe teritoriul naţional. Protecţia civilă 

este planificată, organizată şi se desfăşoară potrivit Legii 481/2004 privind protecţia civilă în vederea 

prevenirii şi reducerii riscurilor de dezastre, protejării populaţiei şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor 

şi a conflictelor armate şi asigurării condiţiilor de salvare în timpul situaţiilor de urgenţă. În august 2016, 

Guvernul a emis Hotărârea nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de riscuri. Cu toate acestea, 

implementarea respectivelor acţiuni, care au drept scop îmbunătăţirea, prevenirea, pregătirea, acţionarea, 

investigarea post-eveniment şi recuperarea în caz de urgenţe, necesită finanţare, timp şi o cooperare strânsă şi 

proceduri armonizate între autorităţi. 

În cazul în care va avea loc un dezastru major în România înainte de punerea în aplicare a unui plan naţional 
adecvat pentru dezastre sau alte situaţii de urgenţă, populaţia care va necesita asistenţă medicală pentru 

îngrijirea unor leziuni majore, ar putea depăşi în mod semnificativ capacitatea diferitelor unităţi medicale din 

România de a furniza serviciile medicale necesare. Mai mult, s-ar putea ca Grupul să nu poată furniza servicii 

medicale populaţiei în cazul unor perturbări majore a serviciilor publice (de exemplu, electricitate, apă) în 

timpul unor asemenea situaţii de urgenţă. 

Producerea unui dezastru major sau a unei alte situaţii de urgenţă în România poate, în absenţa unui plan 

naţional adecvat pentru asemenea evenimente, să aibă efecte negative semnificative asupra afacerilor 

Grupului, a rezultatelor sale operaţionale şi a situaţiei sale financiare. 

Riscuri referitoare la Acţiuni şi Ofertă 

Este posibil ca Acţiunile să nu poată fi menţinute la tranzacţionare pe Bursa de Valori Bucureşti 

Acţiunile emise de Societate sunt admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată Ia vedere administrată de 

BVB. Nu există nicio garanţie că în viitor toate condiţiile de menţinere a Acţiunilor la tranzacţionare vor fi 

îndeplinite. ASF are dreptul de a dispune, iar BVB are dreptul de a suspenda tranzacţionarea Acţiunilor, dacă 

Societatea nu se conformează regulamentelor aplicabile (precum, spre exemplu, cerinţele specifice de 

transparenţă) sau dacă o asemenea suspendare este necesară pentru a proteja interesele participanţilor la piaţă 

sau dacă buna funcţionare a pieţei este temporar pusă în pericol. Nu exista nicio asigurare că tranzacţionarea 

Acţiunilor nu va fi suspendată. Orice suspendare a tranzacţionării poate afecta negativ preţul de tranzacţionare 

al Acţiunilor. În plus, dacă Societatea nu reuşeşte să îndeplinească anumite cerinţe sau obligaţii stabilite în ~5· sau regulamente aplicabile societăţilor ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare la BVB sau dacă 
./' <{ .,;. · onarea în bune condiţii, siguranţa tranzacţionării sau interesele investitorilor sunt puse în pericol, 

ţ)-,:~giuţ,f pot, în anumite condiţii, fi retrase de la tranzacţionarea de pe piaţă. Nu există nicio garanţie că o 

~~ <3ifel de) situaţie nu va avea loc în legătură cu Acţiunile. Toate aceste riscuri, dacă se materializează, ar putea 

~~Q.?ave~.Y!i efect negativ semnificativ asupra preţului Acţiunilor şi asupra capacităţii investitorilor de a-şi vinde 

,.,.., Acţiunile pe piaţă. 
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Fluctuaţiile preţului de piaţi al Acţiunilor sau lipsa lichidităţii poate afecta performanţa unei 
investiţii în Acţiuni 

Preţul acţiunilor societăţilor admise la tranzacţionare pe o piaţă poate fi extrem de volatil, în condiţiile unei 

lichidităţi reduse. Acţiunile admise la tranz.acţionare pe pieţele administrate de BVB au o lichiditate foarte 

redusă şi, prin urmare, preţul de piaţă al acestora este foarte volatil. 

Preţul de tranzacţionare al Acţiunilor poate fluctua semnificativ din cauza mai multor factori, fie interni 

generaţi de activitatea sau strategia Grupului, precum rezultatele Grupului, fie externi, inclusiv evoluţiile 

preţurilor instrumentelor financiare pe alte pieţe din Europa, cât şi Ia nivel global, modificări în cadrul 

legislativ aplicabil Grupului, modificări în evoluţia sectorului serviciilor medicale din România sau din 

regiune, schimbări de natură politică sau economică şi alţi factori care sunt externi activităţii Grupului. 

Astfel, preţul de piaţă al Acţiunilor s-ar putea sa nu reflecte valoarea de piaţă a Grupului, iar factorii externi 

menţionaţi mai sus ar putea afecta negativ preţul de piaţă al Acţiunilor, care poate genera pierderi pentru 

investitori, indiferent de activitatea Grupului. 

Este posibil ca Societatea să nu poatl distribui dividende în viitor din cauza profitului insuficient 
sau a diferitor constdngeri legale sau contractuale 

Distribuirea şi plata dividendelor se decide de acţionarii Societăţii. Capacitatea Societăţii de a plăti dividende, 

în viitor, va depinde, pe lângă altele, de profiturile viitoare ale Societăţii (incluzând profiturile distribuibile 

obţinute de filialele Societăţii consolidate în cadrul Grupului), de fluxurile de numerar, poziţia financiară şi 

cerinţele de capital, suficienţa rezervelor distribuibile, planurile, condiţiile de acordare a creditelor, 

capacitatea filialelor de a plăti dividende Societăţii, condiţiile economice generale şi alţi factori pe care 

administratorii şi acţionarii îi consideră importanţi pentru adoptarea deciziei privind distribuirea de dividende. 

Pentru detalii despre restricţiile contractuale aplicabile distribuirii de profit al Societăţii a se vedea capitolul 

"-Contracte Importante" de mai jos. Nu există nicio garanţie că acţionarii Societăţii vor decide distribuirea 

de dividende în viitor. Dacă acţionarii Grupului decid să nu distribuie dividende, preţul Acţiunilor poate fi 
afectat în mod negativ. 

Vânzările subsecvente ale unui număr semnificativ de Acţiuni de către acţionarii semnificativi ai 
Societiţii ar putea duce la scăderea preţului Acţiunilor 

Acţionarii majoritari ai Societăţii pot vinde Acţiuni emise de Societate cu condiţia îndeplinirii formalităţilor 

necesare şi a respectării anumitor limitări legate de acordurile de finanţare ale Grupului. Grupul nu poate 

estima dacă astfel de vânzări vor avea loc sau care vor fi efectele unei asemenea vânzări de Acţiuni, deşi, 

având în vedere situaţiile/practicile anterioare din piaţă, nu este exclus ca preţul Acţiunilor să scadă. Orice 

vânzări ale unui număr substanţial de Acţiuni, sau percepţia că o asemenea vânzare ar putea avea loc, ar putea 

avea un efect negativ asupra preţului Acţiunilor. 
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Este posibil ca drepturile de preferinţă să nu fie disponibile anumitor acţionari 

Acţionarii Societăţii au, în cazul unei majorări de capital, drept de preferinţă în legătură cu noile acţiuni pe 

care Societatea îşi propune să le emită (a se vedea detalii privind aceste drepturi de preferinţă în secţiunea"

Descrierea Capitalului Social şi a Structurii Corporative - Drepturi, preferinţe şi restricţii aferente 
Acţiunilor" de mai jos). Cu toate acestea, deţinătorii Acţiunilor care se află în anumite jurisdicţii s-ar putea să 

nu aibă posibilitatea de a-şi exercita un asemenea drept, decât dacă s-ar respecta cerinţele legale aplicabile în 

legătură cu valorile mobiliare din astfel de jurisdicţii sau dacă s-ar putea obţine derogări de la astfel de 

cerinţe. Cum este puţin probabil ca Societatea să adere la astfel de cerinţe şi cum este puţin probabil să existe 

derogări, Societatea nu poate exclude faptul că este posibil ca deţinătorii Acţiunilor care se află în astfel de 

jurisdicţii să nu poată exercita Drepturile lor de Preferinţă, şi prin urmare să nu poată subscrie Acţiuni Noi în 
cadrul majorărilor de capital implementate de Societate, inclusiv în cadrul Majorării de Capital, şi, drept 

consecinţă, participaţiile respectivilor acţionari la capitalul social al Societăţii ar putea fi diluate. 

Variaţiile ratei de schimb valutar ar putea avea un efect negativ asupra deţinltorilor de Acţiuni 
din afara României 

Preţul Acţiunilor şi orice potenţiale dividende pe care Societatea le-ar distribui acţionarilor sunt denominate 

în RON. Investiţiile realizate de investitori care utilizează ca valută de referinţă altă monedă decât RON ar 

putea expune astfel de investitori la riscul fluctuaţiei ratelor valutare de schimb. Orice depreciere a RON, în 

raport cu astfel de valute, va reduce valoarea investiţiei în Acţiuni sau a dividendelor datorate de Societate 

pentru aceşti investitori. 

Preţul aferent Acţiunilor Noi va fi anunţat la expirarea Perioadei de Subscriere 

Preţul Final al fiecărei Acţiuni Noi va fi anunţat după expirarea Perioadei de Subscriere, cel mai târziu în 
prima Zi Lucrătoare ulterioară ultimei zile a Perioadei de Subscriere. Pentru subscrierea în cadrul Perioadei de 

Subscriere, Acţionarii Îndreptăţiţi vor plăti Preţul Maxim. Preţul Final poate fi mai mic decât sau egal cu 

Preţul Maxim. Cu cât Preţul Final anunţat va fi mai mic decât Preţul Maxim, cu atât investitorii vor fi nevoiţi 
să blocheze mai muţi bani de la data subscrierii până la data expirării Perioadei de Subscriere. Sumele 

aferente subscrierii Acţiunilor Noi nu generează dobândă pe perioada în care se află în Contul Colector. 

Astfel, investitorii ar putea fi constrânşi să blocheze sume mari de bani pentru o perioadă îndelungată, fără ca 

aceste sume să fie utilizate pentru subscrierea unor Acţiuni Noi suplimentare şi fără ca acestea să genereze 

dobândă, ceea ce ar putea afecta randamentul aşteptat al fondurilor dedicate subscrierii Acţiunilor Noi. 

42 



INFORMAŢII IMPORTANTE REFERITOARE LA PREZENTUL PROSPECT 

Acest Prospect reprezintă un prospect în sensul Articolului 5.3 coroborat cu Articolul 7.2 (g) din Directiva 

privind Prospectul, a fost elaborat conform Regulamentului privind Prospectul şi respectă cerinţele Legea 

Emitenţilor şi a Operaţiunilor de Piaţă şi Regulamentul 1/2006. 

Acest Prospect a fost aprobat ca prospect proporţionat, în vederea emisiunii unui număr de maxim 2.600.000 

Acţiuni Noi emise de Med Life în cadrul exercitării dreptului de preferinţă, care, ulterior emiterii, vor fi 
admise Ia tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de BVB. 

Acţiunile Noi vor fi oferite în România acţionarilor existenţi ai Med Life înregistraţi în registrul acţionarilor 

Med Life la data de înregistrare 27 octombrie 2017 în limita Drepturilor de Preferinţă deţinute de aceştia, în 
baza art. 15 alin. (10) din Regulamentul 1/2006 şi al art. 26 (a) din Regulamentul privind prospectul. 

Prezenta Ofertă nu constituie o ofertă de vânzare ori o invitaţie de ofertă de cumpărare de valori mobiliare în 

orice jurisdicţie în care o astfel de ofertă sau invitaţie ar fi ilegală. Acţiunile Noi care vor fi emise ca urmare a 

exercitării Drepturilor de Preferinţă prin subscrierea de Acţiuni Noi, în cadrul Ofertei sau Acţiunile Noi care 

vor fi vândute în cadrul unui plasament privat conform aprobărilor corporative nu au fost şi nici nu vor fi 

înregistrate în baza Legii privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite, cu modificările ulterioare 

("Legea privind Valorile Mobiliare"). De asemenea, Acţiunile Noi nu vor fi înregistrate la nicio autoritate de 

reglementare a valorilor mobiliare din vreun stat sau jurisdicţie care aparţine Statelor Unite şi nu pot fi oferite 

sau vândute pe teritoriul Statelor Unite sau în afara teritoriului Statelor Unite, decât în cadrul unor tranzacţii 

offshore în temeiul dispoziţiilor prevăzute de Regulamentul S din Legea privind Valorile Mobiliare. Pentru 

detalii cu privire la restricţiile aplicabile comunicării documentelor de ofertă, Ofertei, actelor de înstrăinare şi 

de transfer având obiect Acţiunile Noi, precum şi cele aplicabile distribuţiei prezentului Prospect, a se vedea 

secţiunea "Restricţii de Vânzare şi Transfer". 

Durata Ofertei poate fi prelungită la iniţiativa Societăţii sub condiţia aprobării de către ASF şi a publicării 

unui amendament la prezentul Prospect. 

Societatea îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile conţinute în acest Prospect. Societatea declară pe 

propria răspundere că, după cunoştinţele sale, informaţiile prezentate în Prospect sunt în conformitate cu 

realitatea şi nu a fost ~ută nicio omisiune de natură să afecteze semnificativ conţinutul acestuia. 

Nicio persoană nu este autorizată să dezvăluie vreo informaţie ori să dea vreo declaraţie în legătură cu Oferta 

sau cu subscrierea de Acţiuni Noi, cu excepţia celor conţinute în prezentul Prospect şi, în cazul în care se 

dezvăluie orice informaţie sau se dă orice declaraţie în afara informaţiilor sau a declaraţiilor incluse în 

Prospect, respectivele informaţii sau declaraţii nu trebuie să fie considerate ca fiind autorizate de Societate sau 

de către Tradeville în calitate de Manager al Ofertei ("Manager") ori de către afiliaţii acestuia. Dacă vreo 
I 4>~t~t: ~ 

persoană furnizează oricărui investitor informaţii diferite de sau inconsecvente cu informaţiile cuprinsi1 

Prospect, respectivul investitor ar trebui să nu se bazeze pe acestea. J;t ~ f: (i 
=li'! ~ 

Prezentul Prospect este pus Ia dispoziţie de Societate pentru a permite Acţionarilor Îndreptăţi,-~z~~ 

posibilitatea de a subscrie Acţiuni Noi. Prezentul Prospect nu este menit să constituie baza vreiînei evaluări 4__ţ 
credit sau de altă natură şi nu ar trebui să fie considerat drept o recomandare din partea Soc'fetătjie-,sa· a 

Managerului către destinatarii acestui Prospect de a subscrie Acţiuni Noi. Nici Managerul şi niciunul dintre 

afiliaţii sau consultanţii acestuia nu dau nicio declaraţie şi nu acordă nicio garanţie, explicită sau implicită, cu 

privire la acurateţea sau caracterul complet al informaţiilor conţinute în acest Prospect şi nicio informaţie 

inclusă în acest Prospect nu este şi nici nu va fi considerată a fi o promisiune sau o declaraţie acordată de 

Manager pe care să se poată baza vreo persoană în legătură cu evenimente trecute sau viitoare. Se interzice 

orice reproducere sau distribuire, integrală sau parţială, a acestui Prospect şi orice dezvăluire a conţinutului 

acestuia, cu excepţia situaţiei în care conţinutul Prospectului este disponibil în alt mod publicului larg, precum 
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şi orice utilizare a informaţiilor din acest document în alt scop decât în vederea analiz.ării oportunităţii unei 

investiţii în Acţiuni Noi. 

Fiecare potenţial subscrutor al Acţtumlor Nm ar trebm să evalueze în mod ma1v1dua1 relevanţa mtonnaţiilor 

conţinute în acest Prospect, iar subscrierea Acţiunilor Noi ar trebui să se bazeze pe o astfel de verificare 

independentă, după cum va aprecia necesar, inclusiv pe evaluarea riscurilor aferente şi pe propria analiza a 

oportunităţii oricărei asemenea investiţii, luând în calcul în mod special propriile obiective investiţionale şi 

experienţa, precum şi orice alţi factori relevanţi pentru respectivul investitor în legătură cu subscrierea 

Acţiunilor Noi. 

Fără a aduce atingere vreunei obligaţii a Societăţii de a publica un amendament la Prospect în conformitate cu 

prevederile Legii Emitenţilor şi a Operaţiunilor de Piaţă şi ale Regulamentului nr. 1/2006, nici distribuţia 

prezentului Prospect şi nici subscrierile realizate în baza acestuia nu trebuie, în nicio situaţie, să creeze vreo 

prezumţie că nu a existat nicio schimbare în activitatea Societăţii de la data prezentului Prospect sau că 

informaţiile conţinute în acesta sunt corecte Ia orice dată ulterioară prezentului Prospect. Acceptarea 

recepţionării acestui Prospect de către fiecare potenţial investitor reprezintă acordul acestuia cu privire la cele 

mai sus menţionate. 

Prezentul Prospect se adresează exclusiv Acţionarilor Îndreptăţiţi exclusiv pentru exercitarea Drepturilor de 

Preferinţă prin subscrierea de Acţiuni Noi, în cadrul Perioadei de Subscriere. 

Acţionarii Îndreptăţiţi nu ar trebui să trateze informaţiile din prezentul Prospect ca reprezentând consultanţă 
de investiţii, juridică sau fiscală. Fiecare potenţial investitor ar trebui să îşi consulte propriul consultant 

juridic, financiar, contabil, precum şi alţi consilieri cu privire la aspectele juridice, fiscale, comerciale, 

financiare şi pentru alte servicii de consultanţă în legătură cu subscrierea Acţiunilor Noi. Nici Societatea, şi 

nici Managerul nu acordă nicio asigurare cu privire la legalitatea unei investiţii în Acţiuni Noi realizate de 

Acţionarii Îndreptăţiţi din perspectiva legislaţiei relevante care reglementează investiţiile sau a unei legislaţii 
similare. Preţul Acţiunilor Noi, precum şi venitul şi dividendele generate de acestea, dacă există, pot să scadă, 

să crească sau să nu existe. 

Cu excepţia cazurilor specificate în mod expres în Prospect, informaţiile incluse pe pagina de internet a 

Societăţii, pe orice pagină de internet la care se face referire în acest Prospect sau pe orice pagină de internet 

la care se face trimitere directă sau indirectă de pe pagina de internet a Societăţii nu sunt încorporate prin 

referinţă în prezentul Prospect şi orice decizie de a subscrie Acţiuni Noi nu ar trebui să se bazeze pe aceste 

informaţii. 

Distribuirea acestui Prospect, precum şi oferta şi vânzarea de Acţiuni Noi pot fi restricţionate prin lege în 

anumite jurisdicţii. Acţionarilor Îndreptăţiţi le revine obligaţia de a se informa cu privire la existenţa 
restricţiilor şi de a respecta respectivele restricţii. Nici Societatea şi nici Managerul nu a întreprins vreo 

acţiune de natură să permită iniţierea vreunei oferte publice de Acţiuni Noi, alta decât Oferta în România, în 
vreo jurisdicţie în care ar fi necesară îndeplinirea unor formalităţi pentru iniţierea unei oferte publice. 

Prezentul Prospect nu poate fi utilizat pentru sau în legătură cu nicio ofertă către, sau invitaţie de cumpărare 

adresată către vreo persoană în vreo jurisdicţie sau în situaţii în care o astfel de ofertă sau invitaţie nu este 

-:-c;ttlfflltO ; tă sau este ilegală. Informaţii suplimentare cu privire la restricţiile aplicabile ofertelor şi vânzărilor 

.i"' - ~ imtlÎ 
7 

Noi sunt prezentate mai jos, precum şi în secţiunea "Subscriere şi Vânzare". Nici Societatea şi nici 

~ ri1l u lansează nici o ofertă de vânzare a Acţiunilor Noi ori vreo invitaţie de a participa în vreo ofertă 
(~ci,d cumJj a Acţiuni Noi către nicio persoană în nicio jurisdicţie, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 

~Îertă ~ffinvitaţie este permisă. 
('< 

~Managerul acţionează exclusiv pentru Societate şi, prin urmare, nu acţionează pentru nicio altă persoană în 

legătură cu Oferta, şi nu va fi ţinut răspunzător faţă de nici o altă persoană în legătură cu protejarea clienţilor 

acestuia sau cu furnizarea de servicii de consultanţă în legătură cu Oferta. 
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Prezentul Prospect va fi disponibil pe pagina de internet a Tradeville la adresa www.tradeville.eu, şi pe pagina 

de internet a Societăţii Ia adresa www.medlife.ro, şi copii ale prezentului Prospect vor fi disponibile, la cerere, 

în tim!)ul programului 1'.1.0roJ.~.1. rlP, lucru fa sediul Tradeville situat ~ B-dul Carol !, !lt. 34-36, clădirea 

Intemational Business Center Modem, etajul I O, sector 2, 020922, Bucureşti, România. De asemenea, 

prezentul Prospect va fi disponibil pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucureşti la adresa www.bvb.ro. 

Informaţiile cuprinse în prezentul Prospect sunt corecte numai la data menţionată pe prima pagină a acestui 

Prospect. Este posibil să fi intervenit modificări în activitatea şi situaţia financiară ale Grupului de la data 

indicată pe prima pagină a acestui Prospect. Formularul de Subscriere va fi disponibil pe website-ul 

Managerului (www.tradeville.eu) şi la sediul acestuia, precum şi pe website-ul MedLife (www.medlife.ro). 
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NOTĂ DE AVERTIZARE REFERITOARE LA DECLARAŢIILE PRIVIND 
PERSPECTIVELE 

Anumite declaraţii din acest Prospect nu constituie fapte istorice şi reprezintă declaraţii privind 

"perspectivele" în sensul Secţiunii 27 A din Legea privind Valorile Mobiliare şi al Secţiunii 2 IE din Legea 

privind Bursele de Valori din 1934 din Statele Unite, cu modificările ulterioare. Acest Prospect conţine 

declaraţii privind perspectivele, care includ, fără a se limita însă la, orice declaraţii precedate de, urmate de, 

sau care includ cuvinte precum "poate", "va", "ar urma", "ar trebui", "se aşteaptii", "intenţionează", 

"estimeazi", "prevede", "anticipează", "are în proiect", "crede", "încearcl", "pllnuieşte", 

"previzionează", "continui", "se angajează", "se obligă" sau expresii similare ori forme negative ale 

acestora. Astfel de declaraţii privind perspectivele presupun riscuri, cunoscute sau necunoscute, incertitudini 

şi alţi factori importanţi care sunt în afara controlului Societăţii, care pot determina ca rezultatele, 

performanţele sau realizările efective ale Societăţii să difere în mod substanţial de rezultatele, performanţele 

sau realizările viitoare exprimate sau presupuse în respectivele declaraţii privind perspectivele. Aceste 

declaraţii privind perspectivele se bazează pe numeroase ipoteze referitoare la strategiile de afaceri, prezente 

şi viitoare, ale Societăţii şi la mediul în care Societatea îşi va desfăşura activitatea pe viitor. Printre factorii 

importanţi care pot determina ca rezultatele, performanţele sau realizările efective ale Societăţii să difere 

semnificativ de cele exprimate în aceste declaraţii privind perspectivele se numără şi factorii incluşi în 

secţiunea "Faeton· de Risc", precum şi în alte secţiuni ale prezentului Prospect. 

Aceşti factori includ următoarele, fără însă a fi limitaţi la acestea: 

• Impactul anumitor legi, regulamente şi standarde şi interpretarea sau aplicarea acestora, inclusiv 

modificări ale impozitelor şi taxelor aplicabile operaţiunilor Grupului; 

• Schimbări în condiţiile pieţei serviciilor medicale din România sau în aşteptările Grupului privind 

piaţa; 

• Schimbări ale condiţiilor economice în general; 

• Majorări ale ratelor de dobândă; 

• Incapacitatea de a întruni standardele de calitate a serviciilor medicale oferite; 

• Potenţialul incidentelor operaţionale; 

• Incapacitatea de a implementa cu succes strategia de afaceri a conducerii; 

• Incertitudinea politică, legislativă şi economică din România şi alte pieţe în curs de dezvoltare; şi 

• Intrarea unor noi competitori pe pieţele în care Grupul îşi desfăşoară activitatea în prezent. 

Înaintea adoptării unei decizii de a investi în Acţiuni Noi trebuie analizaţi cu mare atenţie factorii mai sus 

menţionaţi, precum şi alte incertitudini şi evenimente, având în vedere în special contextul politic, economic, 

• G~E _ •
1
4( şi legislativ în care activează Societatea. Declaraţiile privind perspectivele din prezentul Prospect sunt 

/.;,; - ~ labil oar la data acestuia. Societatea nu îşi asumă nicio obligaţie şi niciun angajament de a actualiza sau 

· · C:[: ~ ~ l>' i aceste declaraţii privind perspectivele cuprinse în Prospect în vederea reflectării oricăror 
~ ~ fie · ale aşteptărilor Societăţii cu privire la acestea sau ale condiţiilor, împrejurărilor sau circumstanţelor 

~ <fare a~ . t la baza unor astfel de declaraţii, cu excepţia cazului în care există obligaţia de a publica astfel de 

"'"factualizări sau revizuiri potrivit legii. 
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NOTIFICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ ŞI PUNEREA ÎN EXECUTARE A 
HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI ÎN MATERIE CIVILĂ 

Societatea este constituită conform legilor din România. Anumiţi membri ai Consiliului de Administraţie şi ai 

managementului Societăţii sunt rezidenţi în România, iar anumite entităţi Ia care se face referire în prezentul 

Prospect sunt organizate în conformitate cu legea română. Toate sau o parte substanţială din activele acestor 

persoane şi entităţi sunt situate în România. Drept consecinţă, este posibil ca investitorii să nu poată: 

• a efectua acte de procedură în Statele Unite sau în ţări altele decât România asupra oricăror membri din 
Consiliul de Administraţie şi directori, nominaliz.aţi în prezentul Prospect; sau 

• pune în executare, în Statele Unite sau în ţări altele decât România, hotărâri judecătoreşti pronunţate de 

instanţe judecătoreşti din Statele Unite sau din alte ţări împotriva Societăţii sau împotriva membrilor din 

Consiliul de Administraţie şi directorilor nominaliz.aţi în acest Prospect, în cadrul oricărei acţiuni legale. 

În plus, investitorii pot întâmpina dificultăţi în a executa obligaţii prevăzute de legislaţia SUA care 

reglementează regimul valorilor mobiliare în cadrul unor acţiuni legale iniţiate în instanţe judecătoreşti situate 
în jurisdicţii din afara Statelor Unite. 

Mai mult, până în prezent, Statele Unite ale Americii şi România nu au încheiat tratate care să prevadă 

recunoaşterea reciprocă şi executarea hotărârilor judecătoreşti (altele decât sentinţe arbitrale) în materie civilă 

şi comercială. O hotărâre definitivă şi irevocabilă pentru plata unor sume de bani, pronunţată de o instanţă 

federală sau de un stat din Statele Unite ale Americii în materia răspunderii civile, indiferent dacă este sau nu 

exclusiv sub incidenţa legislaţiei federale a SUA privind regimul valorilor mobiliare, nu va fi recunoscută sau 
executată în mod automat în România. 

O hotărâre judecătorească a unei instanţe dintr-un stat membru din afara zonei UE pronunţată in personam 

având drept obiect o sumă certă care nu poate fi atacată ca fiind nulă sau anulabilă în temeiul normelor de 

drept intern ale jurisdicţiei străine ("Hotilrire Judecltorească Non-UE") va fi recunoscută în România, în 

următoarele condiţii: (a) Hotărârea Judecătorească Non-UE este definitivă potrivit legii statului în care a fost 

pronunţată; (b) instanţa care a pronunţat o astfel de Hotărâre Judecătorească Non-UE a avut, potrivit lex fori, 

competenţa de a judeca litigiul, dar fără a se baza exclusiv pe prezenţa pârâtului în jurisdicţie ori a unor 

bunuri ale sale flră legătură directă cu litigiul respectiv; ( c) există reciprocitate în ceea ce priveşte efectele 

hotărârilor străine între România şi statul instanţei străine care a pronunţat Hotărârea Judecătorească Non-UE 

care se cere a fi recunoscută; (d) atunci când hotărârea a fost pronunţată în lipsă, partea care a pierdut procesul 

a primit în timp util citaţia de a se înfăţişa în instanţă la termenul în care instanţa a analizat fondul cauzei, 

precum şi actul de sesizare a instanţei şi i s-a acordat posibilitatea de a se apăra şi de a contesta Hotărârea 

Judecătorească Non-UE. Recunoaşterea unei Hotărâri Judecătoreşti Non-UE poate fi refuzată în oricare dintre 

următoarele cazuri: (a) Hotărârea Judecătorească Non-UE este contrară sau încalcă ordinea publică de drept 

internaţional privat român; (b) Hotărârea Judecătorească Non-UE este pronunţată într-o materie de drept în 

care persoanele nu pot dispune în mod liber de drepturile lor şi a fost obţinută exclusiv pentru a scoate cauza 

de sub incidenţa legii care ar fi fost altfel aplicabilă potrivit normelor din România care reglementează''t:¾. 

conflictul de legi; ( c) acţiunea legală sau procedura judiciară iniţiată între aceleaşi părţi a fost soluţio~ ~ 1.-:, 
pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti ( chiar nedefinitivă) a instanţelor române sau se află în curs de~i'ti~tă'rir z 

;;:. 

în faţa acestora la data sesizării instanţei străine care a pronunţat Hotărârea Judecătorească Non- , ((~ r lf 
$.' 

Hotărârea Judecătorească Non-UE este ireconciliabilă cu o hotărâre judecătorească străină pronunţată iwterior -4,.:C 

care poate fi recunoscută în România; ( e) instanţele române au avut competenţa exclusivă să judece ~~'"' • 

care face obiectul Hotărârii Judecătoreşti Non-UE în baza legilor de procedură civilă din România; (f) dreptul 

la apărare a fost încălcat; şi (g) Hotărârea Judecătorească Non-UE poate fi contestată în orice alt mod în statul 

în care a fost pronunţată. Cererea de recunoaştere în faţa instanţelor române trebuie formulată în mod 

corespunzător, în conformitate cu normele de procedură din România şi trebuie să conţină toate documentele 
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necesare în acest scop. În plus, recunoaşterea unei Hotărâri Judecătoreşti Non-UE nu poate fi refu.zată numai 

pe motivul că instanţa străină care a pronunţat respectiva hotărâre a aplicat o altă lege decât legea care s-ar fi 
11,rHr.l'l.t. potrivit TIQrmr.lfl!' rUn România 01xr. reglementează conflictul <:IP. legi, cu excepţia situaţiei ţ!'! care 

procesul se referă la starea civilă şi capacitatea unui cetăţean român, iar soluţia adoptată diferă de cea care ar 

fi fost dată în conformitate cu legea română. 

O Hotărâre Judecătorească Non-UE poate fi pusă în executare în România în baza unei decizii definitive de 

încuviinţare a executării date de o instanţă competentă română, numai în cazul în care: (i) sunt îndeplinite 

cerinţele menţionate mai sus pentru procedura de recunoaştere în România a Hotărârilor Judecătoreşti Non

UE; (ii) Hotărârea Judecătorească Non-UE este executorie potrivit legii jurisdicţiei în care a fost pronunţată; 

(iii) în cazul în care Hotărârea Judecătorească Non-UE stabileşte o obligaţie care izvorăşte în baza unui act 

normativ străin privind regimul fiscal, există reciprocitate cu privire la efectele hotărârilor străine în materia 

fiscală respectivă între România şi jurisdicţia străină în care s-a pronunţat Hotărârea Judecătorească Non-UE a 

cărei recunoaştere şi punere în executare se au în vedere; (iv) dreptul de a solicita executarea silită nu este 

prescris potrivit prevederilor privind prescripţia dreptului de a cere executarea silită din legea română; şi (v) 

cererea de încuviinţare a executării în faţa instanţelor române a fost formulată în mod corespunzător, în 

conformitate cu normele procedurale din România şi conţine toate documentele necesare în acest scop. 

O hotărâre pronunţată într-un stat membru al UE altul decât România ("Hotlrire Judecltorească UE") este 

recunoscută de drept în România, fără a urma o procedură specială. Recunoaşterea este refu.zată la cererea 

oricărei părţi interesate, în următoarele situaţii: (a) recunoaşterea este vădit contrară ordinii publice din 

România; (b) dacă hotărârea UE a fost pronunţată în lipsă şi pârâtul nu a primit actul de sesizare a instanţei 

sau un document echivalent în timp util şi într-o manieră care să îi permită acestuia să îşi pregătească 

apărarea, cu excepţia cazului în care pârâtul nu a contestat hotărârea atunci când a avut posibilitatea să o facă; 

(c) este ireconciliabilă cu o hotărâre pronunţată într-un litigiu intre aceleaşi părţi în România; (d) este 

ireconciliabilă cu o hotărâre pronunţată anterior într-un stat membru al UE (altul decât România) sau într-un 

stat terţ între aceleaşi părţi şi cu privire la aceeaşi cauză, cu condiţia ca hotărârea judecătorească anterioară să 
îndeplinească condiţiile necesare pentru a fi recunoscută în România; ©( e) Hotărârea Judecătorească UE 

contravine dispoziţiilor din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială 

("Regulamentul nr. 1215/2012") în legătură cu competenţa în materie de asigurări, competenţa în materia 

contractelor cu consumatorii şi contractele individuale de muncă şi competenţa exclusivă. 

O Hotărâre Judecătorească UE poate fi pusă în executare în România în temeiul Regulamentului nr. 

1215/2012 fără a fi necesară o decizie a unei instanţe române competente care să încuviinţeze punerea în 

executare, numai dacă; (i) aceasta este executorie în statul membru al UE în care a fost pronunţată; (ii) se 

depune la instanţa română competentă o copie a Hotărârii Judecătoreşti UE care întruneşte condiţiile necesare 

pentru stabilirea autenticităţii; (iii) se depune la instanţa română competentă un certificat în original eliberat 

de instanţa din statul membru UE respectiv care să aibă forma stabilită în Anexa I a Regulamentului nr. 

1215/2012 şi niciuna dintre condiţiile de mai sus care nu permit recunoaşterea unei Hotărâri Judecătoreşti UE 

~ incidentă; (iv) în situaţia în care Hotărârea Judecătorească UE dispune plata periodică cu titlul de 

, ;tJ~'(<. F 1d. It~e (inclusiv, însă fără a se limita la, dobânzi de întârziere), valoarea plăţii a fost stabilită definitiv de 
· ,, ·' sţa{lţ din statul membru UE de origine; şi (v) punerea în executare se face conform aceloraşi condiţii ca 

Jî~tuaţi unei hotărâri date în România. 

"'.şc.;. ~Ji 
<! 
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PREZENTAREA INFORMAŢIILOR FINANCIARE ŞI A ALTOR INFORMAŢII 

Informaţii financiare şi operaţionale 

Situaţiile financiare ale Grupului MedLife 

Situaţiile financiare consolidate auditate ale Societăţii şi ale filialelor sale ("Grupul") Ia data de şi pentru 

exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 ("Situaţiile Financiare Anuale") împreună cu informaţiile 

financiare interimare consolidate neauditate la data de şi pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 

septembrie 2017 ("Situaţiile Financiare Interimare" şi, împreună cu Situaţiile Financiare Anuale, denwnite 

"Situaţiile Financiare") sunt incluse în prezentul Prospect. Situaţiile Financiare incluse în prez.entul Prospect 

au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară ("IFRS"), adoptate de 

Uniunea Europeană. Situaţiile Financiare sunt prezentate în lei româneşti. 

Informaţiile financiare extrase din Situaţiile Financiare sunt prezentate pe bază consolidată, dacă nu este 
specificat diferit. 

Informaţii. financiare proforma 

Prospectul nu include informaţii financiare pro forma. 

Indicatori nedefmiţi de IFRS 

Anumite părţi ale prezentului Prospect conţin referiri la EBITDA şi EBITDA Ajustată. EBITDA se calculează 

ca profitul înainte de rezultatul financiar net, impozite, deprecieri şi amortizări, ajustări şi reluări de 

depreciere ale mijloacelor fixe. 

EBITDA şi EBITDA Ajustată nu sunt indicatori de performanţă conform IFRS şi potenţialii investitori nu ar 

trebui să îi ia în considerare ca alternativă la (a) profitul/(pierderea) netă ca indicator al performanţei 

operaţionale; sau (b) oricare alt indicator de performanţă conform IFRS. MedLife consideră că indicatorii 

EBITDA şi EBITDA Ajustată oferă o imagine utilă a performanţei de bază a activităţilor Societăţii, deoarece 

elimină variaţiile provenite din efectele diferenţelor de impozitare şi ale altor factori. 

Deoarece EBITDA şi EBITDA Ajustată nu sunt indicatori de performanţă în conformitate cu IFRS, aceştia nu 

sunt determinaţi conform aceloraşi principii de toate societăţile şi, prin urmare, nu pot fi comparaţi cu 

indicatorii denumiţi identic sau asemănător folosiţi de alte societăţi. În consecinţă, nu ar trebui să vă bazaţi în 

mod absolut pe indicatorii EBITDA şi EBITDA Ajustată conţinuţi în prezentul Prospect. Vă încurajăm să 

evaluaţi aceste elemente şi limitările aferente dacă acesta este exclus din analiză. 

Informaţii operaţionale neauditate 

Informaţiile operaţionale neauditate ale Societăţii în legătură cu activităţile sale provin din următoarele surse: 

(i) registre interne şi evidenţe ale Societăţii; (ii) sisteme contabile (bazate pe facturi emise şi/sau primite); (iii) 

sisteme de raportare internă utilizate pentru întocmirea situaţiilor financiare; (iv) ipoteze şi analize de 

management; şi (v) discuţii cu personalul-cheie din zona operaţională. Informaţiile operaţionale provenite din 

contabilitatea de gestiune sau din sistemele de raportare internă în legătură cu activitatea Societăţii se regăsi ·-, 

în principal în secţiunea "Activitate". A_· · ~1'!\" 

' ~·-..., ~j- ~ 
Informaţii despre piaţă APROB T '§ 
Datele de piaţă utilizate în prezentul Prospect la secţiunile "Rezumat", "Factori de R isc", "Pi6Ja Sectoru1ui~-ţ· 
Medical in România" şi "Activitate" au fost extrase din surse oficiale şi din industrie, precum şi din"alte., __ 

pe care Societatea le consideră de încredere. Sursele acestor informaţii, date şi statistici includ Institutul 
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Naţional de Statistică din România, Institutul Naţional de Prognoză, Ministerul Sănătăţii, Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii, Eurostat, Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional, Ministerul Finanţelor 

Publice, PMR (o societate care se ocu!)ă cu activitatea de cunoaştere a pieţei, cu expertiză în pest.e ?.'i rfo ttl.ri 
în Europa Centrală şi de Est, care se specializează în sectoare precum: construcţii, retail, farmaceutice, 

servicii medicale şi tehnologie informaţionale şi de comunicaţii) ("PMR"), Banca Naţională a României şi 

Autoritatea de Supraveghere Financiară. Informaţiile, datele şi statisticile au fost reproduse cu acurateţe şi, 

după cunoştinţele Societăţii şi în măsura în care aceasta poate stabili din informaţiile publicate sau furnizate 

de sursele menţionate mai sus, nu au fost omise fapte care ar face ca informaţiile, datele şi statisticile 

reproduse să fie inexacte sau să inducă în eroare. 

State 

În cadrul acestui Prospect, toate referinţele la "SUA" sau la "Statele Unite" sunt referinţe la Statele Unite ale 

Americii, toate referinţele la "UE" sunt referinţe la Uniunea Europeană şi la statele sale membre la data 

prezentului Prospect şi toate referinţele la "SEE" sunt referinţe la Spaţiul Economic European şi la statele sale 

membre la data prezentului Prospect. 

Monede 

În cadrul acestui Prospect, toate referinţele la "RON" şi "Leu" sunt referinţe la moneda oficială a României, 

toate referinţele la "EUR", "Euro"şi "euro" sunt referinţe la moneda oficială introdusă la începutul celei de-a 

treia etape a Uniunii economice şi monetare, astfel cum aceasta este definită în Articolul 2 al Regulamentului 

Consiliului (CE) nr. 974/98 din 3 mai 1998 privind introducerea monedei euro, cu modificările ulterioare, 

toate referinţele la "dolar SUA", "USD" şi "dolar" sunt referinţe la moneda oficială a Statelor Unite ale 

Americii. 

Rotunjiri 

Unele cifre incluse în acest Prospect au fost rotunjite; prin urmare, este posibil ca cifre din aceeaşi categorie 

prezentate în tabele diferite să înregistreze variaţii nesemnificative şi ca cifrele reprezentând totaluri în 

anumite tabele să nu fie rezultatul adunării aritmetice a cifrelor care compun respectivul total. 

Referinţe la Societate 

În prezentul Prospect, "Emitentul", "Societatea" şi "MedLife" se referă la Med Life S.A., iar referinţa la 

"Grup " se referă la MedLife şi la toate filialele acesteia, astfel cum sunt prezentate consolidat în Situaţiile 

Financiare. 

Trimiteri juridice 

în acest Prospect, trimiterile către o prevedere legală sunt considerate trimiteri către respectiva prevedere cu 

modificările şi/sau republicările în vigoare la data prezentului Prospect, cu excepţia cazurilor când se 

menţionează altceva în mod expres. 
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INFORMAŢII PRIVIND CURSUL VALUTAR 

Următoarele tabele ilustrea7.ă, pentru perioadele şi datele indicate, informaţii privind cursul valutar între RON 

şi dolar, în haz.a informaţiilor preluate de la BNR Coloanele intitulate "Mediu" din tabelele de mai jos arată 

cursul mediu anual calculat ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare pentru perioadele 
respective. 

Exerciţiile financiare încheiate la 31 
decembrie 

2014 ......................................................... . 

2015 ......................................................... . 

2016 ................. ........................................ . 

Sursa: BNR 

Perioada de noul luni încheiatl la data 
de 30 septembrie 

2016 ......................................................... .. 

2017 ......................................................... .. 

Sursa:BNR 

Maxim 

3,6885 

4,2220 

4,3504 

Maxim 

4,2141 

4,3408 

Sfirşitul 
Minim Mediu perioadei 

(RON raportat la USD) 

3,1799 3,3492 3,6868 

3,7742 4,0057 4,1477 

3,8697 4,0592 4,3033 

Minim Mediu 
Sfflrşit de 
perioadl 

(RON raportat la USD) 

4,0302 4,0289 4,0624 

3,8116 4,0935 3,8977 

Următoarele tabele ilustrează, pentru perioadele indicate, informaţii privind cursul valutar între RON şi EUR, 

în baza informaţiilor preluate de la BNR Coloanele intitulate "Mediu" din tabelele de mai jos arată cursul 

mediu anual calculat ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare pentru perioadele 
respective. 

Exerciţiile financiare încheiate la 31 
decembrie 

2014 ......................................................... . 

2015 ........................................................ .. 

2016 ........................................................ .. 

Sursa: BNR 

Maxim 

4,5447 

4,5381 

4,5411 

5! 

Minim Mediu 

(RON raportat la EUR) 

4,3845 

4,3965 

4,4444 

4,4446 

4,4450 

4,4908 

Sfârşitul 
perioadei 

4,4821 

4,5245 

4,5411 



Perioada 1'.! noul luni incbeiatl la data 
de 30 septembrie 

2016 ............................................................. . 

2017 ............................................................. . 

Sursa: BNR 

Maxim 

4,5396 

4,5991 

Minim Mediu 
Sfirşit de 
perioadă 

(RON raporta la EUR) 

4,4569 4,4945 4,5210 

4,4888 4,5520 4,5991 

Societatea nu dă nicio garanţie că sumele în RON menţionate în prezentul Prospect ar fi putut fi sau ar putea 

fi convertite în orice monedă la cursurile valutare de mai sus, la orice alte cursuri valutare sau în orice alt caz. 
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Societatea 

Oferta 

Manager 

Drepturi de Preferinţii 

Acţiuni Noi 

REZUMATUL OFERTEI 

Med Life S.A. 

Oferta constă din oferirea de către Societate a unui număr de 

până la 2.600.000 acţiuni noi, ordinare, nominative şi 

dematerializate cu o valoare nominală de 0,25 RON/acţiune 

("Acţiunile Noi") în cadrul Majorării de Capital Social exclusiv 

către Acţionarii Îndreptăţiţi în limita Drepturilor de Preferinţă 
deţinute de aceştia. Acţiunile Noi subscrise şi alocate în Ofertă 

împreună cu Acţiunile Noi subscrise în Plasamentul Privat, dacă 

acesta va fi iniţiat, vor fi admise Ia trall7.acţionare pe piaţa 

reglementată la vedere administrată de BVB. 

Oferta se adresează exclusiv Acţionarilor Îndreptăţiţi, respectiv 

persoanelor care sunt înregistrate ca acţionari ai Societăţii în 

registrul acţionarilor Societăţii la data de înregistrare 27 
octombrie 2017. 

Societatea de servicii de investiţii financiare Tradeville S.A, 

înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legile din România, 

autoriz.ată pentru prestarea de servicii de investiţii financiare prin 

Decizia ASF (fosta CNVM) nr. 2225/15.07.2003, înregistrată în 

Registrul ASF sub numărul PJROI/400033 din data de 

17.05.2006, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

J40/5868/1996, cod unic de înregistrare RO8694021, cu sediul 

social în Bucureşti, sector 2, b-dul Carol I, nr. 34-36, clădirea 

International Business Center Modem, etaj 10, România. 

Nwnărul Drepturilor de Preferinţă este egal cu nwnărul 

acţiunilor emise de Societate şi înregistrate în registrul 

acţionarilor Societăţii la data de înregistrare aferentă Majorării 

de Capital Social, respectiv 20.092.000 Drepturi de Preferinţă, 

fiecărui Acţionar Îndreptăţit fiindu-i alocat un număr de Drepturi 

de Preferinţă egal cu numărul acţiunilor deţinute la data de 

înregistrare aferentă Majorării de Capital Social. Pentru 

subscrierea unei Acţiuni Noi sunt necesare 7,72769 Drepturi de 
Preferinţă. 

Drepturile de Preferinţă nu sunt tranzacţionabile. 

Un număr maxim de 2.600.000 acţiuni noi, ordinare, nominative 

şi dematerializ.ate cu o valoare nominală de 0,25 RON/acţiune 

care vor fi emise în cadrul Majorării de Capital Social, aprobată 

prin decizia Consiliului de Administraţie nr. 1 din data-.de 11 
·"·'<::G~ 

octombrie 2017, coroborată cu hotărârea adunării gen;;, e 

extraordinare a acţionarilor Societăţii nr. 1 din ~ -~(fflîb ,._ 
2017. M.~ l'3 ?f 
P b . . . 'N. APROBAT {1 

entru su scrierea unei Acţ1um 01 este necesară deţinerea lJ!!! 
?umăr de 7,72769 de Drepturi de Preferinţă. lJn,.~jJ> 
lndreptăţit poate subscrie un număr maxim de Acţiuni Noi 

calculat prin împărţirea numărului de Drepturi de Preferinţă 
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Legislaţia în baza ciireia au fost emise 

Acţiunile Noi 

Registrul acţionarilor 

Moneda Acţiunilor Noi 

Perioada de Subscriere 

Data Alocirii 

Preţul Maxim 

Preţul Final 

Metoda de Intermediere 

Listare şi Tranzacţionare 

deţinute de respectivul Acţionar Îndreptăţit la data de înregistrare 

aferentă Majorării de Capital Social la numărul Drepturilor de 

.~referinţă necesare pentru a subscrie n Acţiune Nnul!. (7,72769) 
În cazul în care din aplicarea algoritmului matematic rezultă 
fracţiuni de Acţiuni Noi care pot fi subscrise, se va aplica 

rotunjirea numărului maxim de Acţiuni Noi Ia întregul inferior. 

Legea română 

Registrul acţionarilor Societăţii, inclusiv pentru Acţiunile Noi 

vândute în cadrul Majorării de Capital Social, va fi ţinut de 

Depozitarul Central S.A., cu sediul în Bulevardul Carol I nr. 34 -

36, etajele 3,8 şi 9, sector 2, cod poştal 020922, Bucureşti, 

România. 

RON 

Perioada în care pot fi subscrise Acţiuni Noi de către Acţionarii 

Îndreptăţiţi prin exercitarea Drepturile de Preferinţă, este de o 

lună de zile, de la data de 16 noiembrie 2017 la data de 18 

decembrie 2017. 

Ultima zi a Perioadei de Subscriere 

36 RON per Acţiune Nouă 

Preţul final al Acţiunilor Noi oferite spre subscriere în cadrul 

exercitării dreptului de preferinţă va fi mai mic sau egal cu 

Preţul Maxim şi va fi anunţat cel mai târziu în prima Zi 

Lucrătoare ulterioară ultimei zile a Perioadei de Subscriere, 

respectiv cel mai târziu în data de 19.12.2017 ("Preţul Final") şi 

va fi publicat pe pagina de internet a MedLife la adresa 

www.medlife.ro, precum şi pe pagina de internet a BVB la 

adresa www.bvb.ro. 

În cazul în care Preţul Final va fi mai mic decât Preţul Maxim, 

Acţionarilor Îndreptăţiţi care au subscris Acţiuni Noi în Perioada 

de Subscriere le vor fi restituite sumele reprezentând diferenţa 

dintre Preţul Maxim şi Preţul Final pentru fiecare acţiune 

subscrisă în mod valid în Perioada de Subscriere. 

Metoda celei mai bune execuţii. 

Acţiunile sunt admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată Ia 

vedere operată de BVB sub simbolul de piaţă "M". Acţiunile Noi 

care vor fi subscrise în cadrul Majorării de Capital Social vor fi 

admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere 

administrată de BVB, ulterior încheierii Ofertei şi, dacă este 

cazul, a Plasamentului Privat. 

Piaţa administrată de BVB reprezintă o piaţă reglementată în 

SEE în sensul Directivei privind Pieţele Instrumentelor 

Financiare. 
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Decontare şi Transfer 

Interdicţie de Înstrlinare 

Utilizarea Fondurilor Obţinute 

Regimul fiscal 

Politica privind Dividendele 

Drepturi de Vot 

Restricţii de Vinzare şi Transfer 

Factori de risc 

Numerele de identificare şi simbolurile de tranzacţionare ale 

Acţiunilor Noi vor fi următoarele: 

ISIN: ROMEDLACNOR6 

CFI: ESVUFR 

Simbol tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti: M 

Pentru Acţionarii Îndreptăţiţi care au subscris în baza Drepturilor 

de Preferinţă evidenţiate în Secţiunea II a Depozitarului Central 

la momentul subscrierii, decontarea Acţiunilor Noi se va realiza 

în conformitate cu reglementările Depozitarului Central privind 

procesarea evenimentelor corporative. 

Pentru Acţionarii Îndreptăţiţi care au subscris prin Manager, in 

baza Drepturilor de Preferinţă înregistrate în Secţiunea I a 

Depozitarului Central la momentul subscrierii, un centralizator 

al subscrierilor validate va fi transmis Depozitarului Central 

pana la ora 18 :00 în ultima zi a Perioadei de Subscriere. 

Nu se aplică. 

Societatea intenţionează să le utilizeze în scopurile descrise în 

secţiunea "Utilizarea fondurilor obţinute". 

Pentru prezentarea anumitor consecinţe fiscale ale cumpărării şi 

deţinerii de Acţiuni Noi în România, vă rugăm consultaţi 

secţiunea "Regimul Fiscaf'. 

Pentru detalii privind politica de dividende a Societăţii, vă 

rugăm consultaţi secţiunea "-Politica privind Dividendele" din 
prezentul Prospect. 

Pentru detalii privind drepturile de vot aferente Acţiunilor, vă 

rugăm consultaţi secţiunea "-Descrierea Capitalului Social şi a 

Structurii Corporative - Drepturi, preferinţe şi restricţii aferente 

Acţiunilor" din prezentul Prospect. 

Acţiunile Noi pot fi subscrise în Perioada de Subscriere exclusiv 

de către Acţionarii Îndreptăţiţi. Drepturile de Preferinţă aferente 

Acţiunilor Noi nu sunt netransferabile. Acţiunile Noi care nu 

sunt subscrise în cadrul Perioadei de Subscriere vor fi oferite în 

cadrul unui plasament privat, print-o ofertă exceptată de la 

obligaţia publicării unui prospect de ofertă, în conformitate cu 

prevederile art. 16 alin (3) lit. (a) din Legea Emitenţilor şi a 

Operaţiunilor de Piaţă şi art. 15 alin (1) Regulamentul CNVM 

nr. 1/2006 ("Plasamentul Privat"). Plasamentul Privat nu face 

obiectul prezentului Prospect. Societatea va publica un raport 

curent cu privire la numărul Acţiunilor Noi care vor face 

obiectul Plasamentului Privat şi, de asemenea, un rap~ ent 

cu privire la numărul de Acţiuni Noi care VOI,;; fi vândrife în 

cadrul Plasamentului Privat. J-~ SF 1 
z 

APROBAT _f! 
Investitorii ar trebui să ia în considerare cu mlre atenţie an te 

,., . 
..... ·· ,J;~ 
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riscuri prezentate în secţiunea "Factori de Risc". 
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UTILIZAREA FONDURILOR OBŢINUTE 

Veniturile brute obţinute de Societate în urma Majorării de Capital Social vor fi de aproximativ 93.600.000 

RON (presupunând că toate Acţiunile Noi vor fi subscrise la Preţul Maxim de 36 RON). 

Totalul veniturilor nete obţinute de Societate în urma Majorării de Capital Social, după deducerea 

comisioanelor, tarifelor şi cheltuielilor aferente Majorării de Capital Social, va fi de aproximativ 91.600.000 

RON (presupunând că toate Acţiunile Noi vor fi subscrise la Preţul Maxim de 36 RON). 

Totalul comisioanelor, tarifelor şi cheltuielilor plătibile de către Societate în legătură cu Majorarea de Capital 

Social se aşteaptă să fie de aproximativ 2.000.000 RON (presupunând că toate Acţiunile Noi vor fi subscrise 

Preţul Maxim de 36 RON). 

Veniturile obţinute de Societate în urma Majorării de Capital Social vor fi utilizate pentru a asigura 

implementarea planurilor de creştere şi dezvoltare ale Societăţii prin continuarea extinderii ofertei de servicii 

şi a nivelului de acoperire geografică. Veniturile obţinute vor asigura o sursă de finanţare (parţială) pentru 

creşterea organică şi pentru eventuale viitoare achiziţii. 

Societatea nu va percepe investitorilor comisioane, tarife sau cheltuieli aferente Majorării de Capital Social. 
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POLITICA PRIVIND DIVIDENDELE 

Acţiunile deţinute de acţionarii Societăţii, altele decât cele ale Societăţii, sunt purtătoare de drepturi egale şi 

depline cu privire la dividende. 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii este liberă să decidă cu privire la distribuirea 

dividendelor, pe baza propunerii Consiliului de Administraţie. Acţionarii care deţin individual sau împreună 

cel puţin 5% din drepturile de vot în Societate pot, de asemenea, să solicite completarea ordinii de zi a 

adunării cu un nou punct privind distribuirea dividendelor, inclusiv cota de distribuire. Dividendele pot fi 

distribuite numai din profitul determinat potrivit legii, în baza şi în conformitate cu situaţiile financiare 

aprobate de adunările generale ale acţionarilor, proporţional cu cota de participare în capitalul social vărsat. 

Obiectivul Consiliului de Administraţie este de a crea valoare pentru acţionarii Societăţii. Pentru a menţine 

tendinţa curentă de creştere al profitabilităţii, Grupul are nevoie atât de resursele sale interne, cât şi de cele 

externe. Astfel, Consiliul de Administraţie, axat pe continua extindere a profitabilităţii Grupului în beneficiul 

acţionarilor, intenţionează sa propună nedistribuirea dividendelor către acţionari, atâta timp cât randamentul 

de creştere a Grupului este conform cu istoricul. În cazul în care Consiliul de Administraţie va propune 

distribuirea dividendelor în viitor, vor trebui avute în vedere mai multe aspecte, respectiv: condiţiile generale 

de afaceri, rezultatele financiare ale Grupului, cerinţele de investiţii, restricţiile legale şi contractuale de plată 

a dividendelor şi orice alţi factori pe care Consiliul de Administraţie îi va considera relevanţi. Orice parte de 

profit care nu este atribuită planurilor de creştere ale Societăţii sau care nu este grevată de restricţii 

contractuale, legale sau de altă natură, va fi , de principiu, plătită sub formă de dividende acţionarilor, cu 

excepţia cazului în care este necesară pentru orice alt scop corporativ, inclusiv investiţiile în oportunităţile de 

creştere a afacerii. 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor care aproba situaţiile financiare anuale, stabileşte, de asemenea, 

valoarea brută a dividendului pe acţiune, cât şi procesul de plată. Potrivit Legii Emitenţilor şi a Operaţiunilor 

de Piaţă, data de plată a dividendelor nu va fi stabilită mai târziu de 6 luni de la data Adunării Generale 

Ordinare a Acţionarilor de stabilire a dividendelor. Dacă Adunarea Generală a Ordinară Acţionarilor nu ia o 

decizie cu privire Ia perioada de plată a dividendelor, acestea vor fi plătite într-un termen de 30 de zile de la 

data publicării hotărârii care aprobă plata dividendelor în Monitorul Oficial al României. La expirarea acestei 

perioade, Societatea este considerată pusă de drept în întârziere. 

Plata dividendelor se face doar către acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de înregistrare, 

stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor care aprobă distribuirea dividendelor. Data de 

înregistrare trebuie stabilită cu cel puţin 1 O zile lucrătoare ulterior datei Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor. De asemenea, data de plată stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu trebuie să 

depăşească 15 zile lucrătoare de la data de înregistrare, însa trebuie sa fie în interiorul termenului de şase luni 

de la data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care aprobă distribuirea dividendelor. 

Potrivit reglementarilor pieţei de capital, Societatea trebuie să publice, înainte de data de plată a dividendelor, 

un comunicat de presă într-un ziar de circulaţie naţională care va specifica cel puţin valoarea dividendului pe 

acţiune, data ex date, data de înregistrare şi data de plată a dividendelor, conform celor aprobate de Adunarea 

Generală Ordinară a Acţionarilor, precum şi modul de plată al dividendelor şi informaţiile de identificare ale 

agentului de plată. 

ER 'videndele care nu sunt revendicate în termen de trei ani de la data scadenţei plăţii acestora pot fi păstrate de 
,,_c;\-1 I: ţ'/,ţi) 

·~" Soel te . 
• f •c, 

~ 
~ fo Legii Societăţilor, plata dividendelor, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi 

~ R--<iîstrib~ite, în lipsa situaţiei financiare anuale sau contrar celor rezultate din aceasta, atrage răspunderea penală 
~ a fop.ffiitorilor, administratorilor, directorului general, directorilor sau a reprezentanţilor legali ai societăţii. De 

. 1'1 • ,;I ' 

58 



asemenea, în cazul în care Societatea constată o pierdere a activului net, capitalul social trebuie reîntregit sau 

redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit. În plus, dacă Societatea înregistrează 
pierderi cumulate, aceasta rn•. poate plăti dividende până când pierderile !!!! sunt acoperite. 

Exerciţiul financiar al Societăţii începe Ia 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie. Conform Legii Societăţilor, 

dividendele pot fi distribuite doar dacă Societatea înregistrează profit, în baza situaţiilor financiare anuale, 

aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Legea română nu permite distribuirea dividendelor 

intermediare. Profitul Societăţii după plata impozitului pe profit va fi distribuit conform hotărârii Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor. Societatea are obligaţia de a constitui rezerve şi alte fonduri prevăzute de 
legile aplicabile. 

Distribuirea dividendelor de către Societate, respectiv de către societăţile din Grup către Societate, face 

obiectul unor restricţii incluse în contractele de împrumut încheiate de membrii Grupului. Vă rugăm să găsiţi 

o descriere a acestor restricţii în secţiunea "Contracte Materiale-Facilitaţi de finanţare semnificative
Facilitaţi de credit contractate de Grup". 

Societatea nu a plătit dividende în perioada acoperită de Situaţiile Financiare Anuale. 
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CAPITALIZAREA ŞI ÎNDATORAREA 

Tabelul următor prezintă capitalizarea şi datoriile financiare ale Societăţii la data de 30 septembrie 2017. 

Tabelele de mai jos trebuie citite împreună cu secţiunile "Informaţii Financiare şi Operaţionale Selectate", 

"Activitate" şi cu Situaţiile Financiare şi notele explicative aferente acestora. 

Total împrumuturi purtiitoare de dobânzi, porţiune curentA ......................................... . 

Garantate ............................................................................................................................... . 

Cu constituire de garanţii ...................................................................................................... . 

Negarantate/fără constituire de garanţii ................................................................................ . 

Total împrumuturi purtătoare de dobânzi, porţiune non-curentil (excluzând ratele 
curente ale datoriilor pe termen lung) ............................................................................... . 

Garantate ...................................................................................... .. ... .................................... . 

Cu constituire de garanţii ...................................................................................................... . 

Negarantate/fără constituire de garanţii ................................................................................ . 

Total împrumuturi purtătoare de dobânzi ........................................................................ . 

Capitaluri proprii ................................................................................................................ . 

Capital social ......................................................................................................................... . 

Rezerve ................................................................................................................................. . 

Rezultat raportat .................................................................................................................... . 

Interese care nu controlează .................................................................................................. . 

Total capitalizare .......................... ....................................................................................... . 
Sursă: Situa/ii Financiare Interimare 

Tabelul următor prezintă datoria financiară netă a Societăţii la data de 30 septembrie 2017: 

Numerar şi echivalente de numerar ....................... .... .................................... ...... .................. . 

Total întprumuturi purtătoare de dobânzi. .............................................................................. . 

Datoria privind leasingul financiar ........................................................................................ . 
--€~Ei=?:~ fi . ri tl< 

;i~ i r::~ ;le:::::reln::,:~:·········································································--···················· 

30 septembrie 
2017 

Neauditat 

(RON) 

37.385.992 

37.385.992 

254.575.455 

254.575.455 

291.961.447 

100.144.685 

13.932.034 

91.961.463 

(20.092.036) 

14.343.224 

392.106.133 

30 septembrie 
2017 

Neauditat 

(RON) 

22.374.171 

291.961.447 

13.889.324 

283.476.600 

~;:~~ ~ ţ\ <fp ~ ~ltat~ declară că, la data de 30 septembrie 2017, valoarea totală a împrumuturilor purtătoare de dobânzi 

'-4' 5i!'file ~foui era de 291.961.447 RON, valoarea totală a capitalizării Grupului era de 392.106.133 RON, iar 

. ~ in~ttirarea financiară netă a Grupului avea o valoare de 283.476.600 RON. La 30 septembrie 2017, datoriile 
·'1W . 

·· contigente ale Grupului derivând din scrisori de garanţie bancară erau în sumă de 1.888.294 RON. 
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Declaraţia privind capitalul circulant 

Managementul Societăţii este de părere că Societatea are capital circulant suficient pentru necesităţile curente, 
respectiv pentru cel puţin 12 luni după publicarea Prospectului. 

Interese ale persoanelor fizice sau juridice Implicate in Ofertă 

Nu exista interese (inclusiv conflicte de interese) cu excepţia celor prezentate în secţiunea "Acţionarii 
Principali", care ar putea influenta semnificativ Oferta. 

Managerul şi/sau afiliaţii săi au furnizat în trecut sau ar putea furniza în viitor, în mod ocazional, servicii de 

investiţii, consultanţă financiară şi servicii bancare şi comerciale, către Grup în legătură cu activitatea curentă 

a acestora, pentru care ar putea primi sau ar putea să primească onorarii şi comisioane specifice. 
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INFORMAŢII FINANCIARE ŞI OPERAŢIONALE SELECTATE 

Rezultatele operaţionale pentru exerciţiile financiare Încheiate la data de 31 decembrie 2015, 
respectiv la 31 decembrie 2016 

Următorul tabel conţine situaţia consolidată a contului de profit sau pierdere şi a rezultatului global al 

Grupului pentru anul încheiat la data de 31 decembrie 2015, respectiv 31 decembrie 2016: 

Cifra de afaceri 

Alte venituri operaţionale 

Venituri operaţionale 

Cheltuieli operaţionale 

Profit operaţional 

Costul finanţării 

Alte cheltuieli financiare 

Rezultat rmanciar 

Rezultat înainte de impozitare 

Cheltuiala cu impozitul pe profit 

Rezultat net 

atribuibil : 

Proprietarilor Grupului 

Intereselor care nu controlează 

Alte venituri care nu vor fi reclasificate în câştig sau pierdere 

Câştig/pierdere rezultat/! din reevaluare 

Corecţii referitoare la anii precedenţi 

Impozit amânat pentru alte elemente ale rezultatului global 

Total alte elemente de rezultat global 

atribuibile: 
Proprietarilor Grupului 

Intereselor care nu controlează 

Total rezultat global 

atribuibil : 
Proprietarilor Grupului 

Intereselor care nu controlează 

Anul Încheiat la 31 decembrie 

2015 

Auditat 

2016 

Auditat 
Toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel 

390.978.897 

4,591.826 

395.570.723 

(366.579.147) 

28.991.476 

(11,270.696) 

(4.722.017) 

(15.992.713) 

ll.998.763 
(3.093.994) 

9.904.769 

8.580.871 

1.323.898 

(391.949) 

62.335 

(329.614) 

(329.614) 

9.575.155 

8.251.257 

1.323.898 

501.986. 790 

5.468.590 

508.455.380 

(488.901.017) 

19.554.353 

( 13 .336.592) 

(5,048.649) 

(18.385.241) 

1.169.lll 
(2.411, 102) 

(1.241.990) 

(5.109.958) 

3.867.968 

3.398.211 

(543.714) 

l.854.497 

5.439.256 

(2.584.759) 

1.612.507 

329.298 

1.283.209 

Sursa: Situaţiile Financiare consolidate auditate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016 

Rezultat net 

Cheltuiala cu impozitul pe profit 

Rezultatul financiar net 

Depreciere; t~~ activelor imobilizate 
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9.904.769 

3.093.994 

15.992.713 

26.74lU 41 

(1.241.990) 

2.411.102 

18.385.241 

35.122.887 



EBITDA SS.739.617 54.677.239 

Sursă: Situaţiile Companiei 

Următoruî tabel prezmtă veniturile pentru fiecare linie de afaceri a Grupului pentru exerciţiile financiare 
încheiate la 31 decembrie 2015, respectiv la 31 decembrie 2016: 

Cifra de Afaceri (RON), din care: 

Clinici 

Stomatologie 

Laboratoare 

Corporate 

Spitale 

Farmacii 

Alte venituri 

Total cifra de afaceri 

Sursă: Situaţiile Financiare Anuale Auditate 

Anul încheiat la 31 decembrie 

2015 2016 

101.014.108 130.109.363 

1.973.307 18.504.217 

76.187.985 96.725.937 

111.190.772 127.988.835 

80.483.227 104.977.229 

19.573.149 23.597.580 

556.349 1.083.629 

390.978.897 502.986.790 

Modificare 

% 
2016/2015 

28,8% 

837,7% 

27,0% 

15,1% 

30,4% 

20,6% 

94,8% 

28,6% 

Rezultatele operaţionale pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2017 

Tabelul de mai jos prezintă situaţia consolidată interimară a contului de profit şi pierdere a Grupului, 

neauditată, pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2017, comparativ cu 30 septembrie 
2016: 

CIFRA DE AFACERI 
Alte venituri operaţionale 

VENITURI OPERATIONALE 

CHELTUIELI OPERATIONALE 

PROFIT OPERATIONAL 

Costul finanţării 

Alte cheltuieli financiare 

REZULTAT FINANCIAR 

REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE 

Cheltuiala cu impozitul pe profit 

REZULTAT NET 

Proprietarilor Grupului 

Intereselor care nu controlează 

63 

9 luni încheiate Ia 30 Septembrie, 

2017 
Neauditat 

459.182.988 
4.454.435 

463.637.423 

(434.S36. 793) 

29.100.630 

(10.645.670) 

(3,892.282) 

(14.537.952) 

14.562.678 

(5.002.865) 

9.559.813 

5.711.029 

3.848.784 

2016 
Neauditat, 

Revizuit 

361.489.209 
628.470 

362.117.679 

(350.679.676) 

11A38.003 

(10.567.686) 
555.767 

(10.011.919) 

1A26.084 

(1.382.946) 
43.138 

, .. r\".,'iEc 
) 

ly~ 
(2.001.084 1>~ 

2.044.222~1 ~ c ţ 
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ALTEELEMENTEALEREZULTATULUIGLOBALCARE 
NU VOR FI RECLASIFICATE IN CONTUL DE PROFIT SAU 
PIERDERE 

Câştig/pierdere rezultat/a din reevaluare 
Corectii referitoare la ani precedenti 
Impozit amânat pentru alte elemente ale rezultatului global 
TOTAL AL TE ELEMENTE DE REZULTAT GLOBAL 

Total alte elemente de rezultat global atribuibile 
Proprietarilor Grupului 

Intereselor care nu controlează 

TOTAL REZULTAT GLOBAL 

Total rezultat global atribuibil: 

Proprietarilor Grupului 

Intereselor care nu controlează 

9.559.813 

5.711.029 

3.848.784 

43.138 

(2.001.084) 
2.044.222 

Sursă: Situaţiile Financiare Consolidate Interimare neauditate, re11t=utte pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016, Situaţiile 

Financiare Consolidate Interimare neauditate pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2017 

Următorul tabel prezintă cifra de afaceri pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2017 

comparativ cu perioada de nouă luni încheiată Ia 30 septembrie 2016 pentru fiecare dintre liniile de 

afaceri ale Grupului: 

Linie de 91uni2017 % din Total 91uni2016 %din Variaţie 

Business Vinzlrl Vânzlri Vânzlri 
Total 

2017/1016 Vânzlri 
Clinici 123.033.421 27% 91.197.849 25% 35% 

Stomatologie 28.062.823 2% 9.645.716 3% 191% 

Spitale 88.249.720 19% 78.395.460 22% 13% 

Laboratoare 85.912.393 19% 69.087.896 19% 24% 

Corporate 105.590.728 23% 93.766.469 26% 13% 

Farmacii 21.176.009 5% 16.958.285 5% 25% 

Altele 7.157.894 2% 2.437.534 1% 194% 

TOTAL 459.182.988 100% 361.489.209 100% 27% 

Sursă: Date inteme ale Grupului 

Fluxurile de numerar pentru exerciţiile financiare Încheiate la data de 31 decembrie 2015 

şi 2016 

Următorul tabel prezintă un rezumat al situaţiei consolidate a Grupului privind fluxurile de trezorerie 

pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2015 şi 2016: 
f e,;l'\ERi: ;:1,._ 
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Fluxuri de trezorerie din exploafare (>r .~~- - -
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Profit/pierderi înainte de impozitare 

Ajustii.ri pentru: 

Depreciere 
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Anul încheiat la 31 decembrie 

2015 

Auditat 

2016 

Auditat 

(în RON, dacă nu este specificat alţfel) 

12.998.763 1.169.112 

26.748.141 36.093.805 



Vânzarea subsidiarelor 

Cheltuiala cu dobânda 

Venituri din dobânzi 

Ajustari de valoare pentru creanţe şi pierderi din creanţe 

Ajustări de valoare pentru alte active circulante şi pierderi din alte active 
circulante 

Reduceri financiare 

Câştig/(Pierderi) din ajustări ale activelor pe termen lung 

Diferenţe de curs rezultate din reevaluarea soldurilor în valută 

Alte venituri nemonetare 

Câştig pierdere din vânzarea activelor pe termen lung 

Fluxuri de trezorerie din exploatare înainte de modifici rile în capitalul 
circulant 

Creşteri ale soldurilor de creanţe 

Creşteri ale soldurilor de stocuri 

Descreşteri/(Creşteri) de cheltuieli în avans 

Creşteri în datorii 

Numerar generat din exploatare 

Impozit pe profit plătit 

Dobânzi plătite 

Dobânzi primite 

Numerar net generat din activitiiţi de exploatare 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiţii 

Investiţii în combinari de întreprinderi 

Achiziţii de imobilizări necorporale 

Achiziţii de imobilizări corporale 

Venituri din vânzarea combinarilor de întreprinderi 

Venituri din vânzări de mijloace fixe 

Numerar net folosit în activitatea de investiţii 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanţare 

Contribuţii la capital social (interese care nu controlează) 

Creştere de împrumuturi 

Rambursari de împrumuturi 

Plăţi pentru leasing financiar 

Numerar net generat din/ (utilizat În) activitatea de finanţare 

(Descreşterea)/Creşterea netl de numerar şi echivalent de numerar 

Numerar şi echivalente de numerar la începutul anului 

Numerar şi echivalente de numerar la sflrşitul anului 
Sursli: Situaţiile Financiare Consolidate Auditate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016 

11.270.6% 

(385.938) 

214.477 

2.804.052 

2.357.932 

(3.300.000) 

(57.292) 

52.650.831 

(3.242.399) 

(3.390.778) 

(422.694) 

9.447.452 

55.042,412 

(2.470.547) 

(11.316.966) 

385.938 

41.640.837 

(3.107.334) 

(1.831.817) 

(23.194.914) 

57.292 

(28.076. 773) 

1.633.867 

(13.110.964) 

(3.788.829) 

(15.265.926) 

(1.701.862) 

7.583.358 

5.881.496 

714.750 

13.336.592 

(454.439) 

8.175.200 

109.041 

3.052.445 

(970.918) 

2.608.677 

(3.300.000) 

60.534.265 

(11.152.764) 

(2.974.751) 

(446.269) 

12.787.223 

58.747.704 

(2.945.862) 

(13.144.091) 

454.439 

43.112.190 

(32.993.008) 

(4.038.544) 

(28.035.141) 

45.000 

45.000 

(65.021.693) 

137.030 

73.824.643 

(30.629.749) 

(6.602.067) 

36.729.857 

14.820.354 

5.881.496 

20.701.850 

Fluxurile de numerar în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2017 

Următorul tabel prezintă un rezumat al situaţiei consolidate a Grupului privind fluxurile de trezorerie 
pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2017, comparativ cu perioada de nouă luni ...... ,.i;·e,~ 

~ încheiată la 30 septembrie 2016: ri . ~~ 

Profit/pierderi înainte de impozitare 

11 Ajustiiri pentru: 
Depreciere 
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2q1~ PROBAT J.2 2017 
Neauditat, ~"1' Neauditat 

Revizuit A-- ., "t.---• 
14.562.678 1.426.084 

29.1%.756 27.420.605 



Pierderi din vânzarea subsidiarelor 
Pierderi din venituri din dobânzi 
Cheltuiala cu dobânda 
Ajustări de valoare pentru creanţe şi pierderi din creanţe 
Ajustări de valoare pentru deprecierea stocurilor 
Reduceri financiare 
Alte venituri nemonetare 
Diferenţe de curs rezultate din reevaluarea soldurilor in 
valuta 
Fond comercial negativ rezultat în urma achiziţiilor 
Fluxuri de trezorerie din exploatare înainte de 
modificlrile în capitalul circulant 

Descreşteri/(Creşteri) ale soldurilor de creanţe 
Descreşteri/(Creşteri) ale soldurilor de stocuri 
Descreşteri/(Creşteri) de cheltuieli in avans 
Descreşteri/(Creşteri) de datorii 
Numerar generat din exploatare 

Impozit pe profit plătit 
Dobânzi plătite 
Dobânzi primite 
Numerar net generat din activltliţl de exploatare 

Investiţii in combinilri de întreprinderi 
Achiziţii de imobilizilri necorporale 
Achiziţii de imobilizilri corporale 
Venituri din vânzarea combinărilor de întreprinderi 
Numerar net folosit ln activitatea de Investiţii 

Contribuţii la capital social (interese care nu controlează) 
Creştere de împrumuturi 
Rambursilri de împrumuturi 
Plăţi pentru leasing financiar 
Dividende plătite intereselor care nu controlează 
Numerar net generat din activitatea de finanţare 

Modificarea neta de numerar şi echivalent de numerar 
Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioadei 
Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul 
perioadei 

Sursă: Situa/iile Financiare Interimare 

(394.023) 
10.645.670 

(2,300.697) 

4.483.869 

(729.165) 

55.465.088 

(12,663.485) 
1.454.365 
(906.510) 

(4,291.775) 
39.057.683 

(3,793.807) 
(8.593.988) 

394.023 
27.063.911 

(33.524.953) 
(940.809) 

(34.203.333) 

(68.669.095) 

64.909.066 
(8.091.396) 

(13.116.77S) 
(423.390) 

43.277.505 

1.672.321 
20.701.850 

22.374.171 

714.751 
(330.270) 

10.567.686 
8.105.210 

109.041 
2.299.177 

(2.384.314) 

47.927.970 

(14.765.408) 
683.907 

(998.009) 
6.068.946 

38.917.406 

(2.485. 772) 
(8.935.922) 

330.270 
27.825.982 

(24.696.156) 
(2.618.330) 

(16.899.878) 
45.000 

( 44.169.364) 

137.030 
49.184.795 

(23.839.051) 
(3.957.886) 

21.524.888 

5.181.506 
5.881.496 

11.063.002 

Sursă: Situaţiile financiare consolidate interimare nemalitate, revi::uite penfnl perioada încheiată la 30 septembrie 2016, Situa/iile 

financiare consolidate interimare neauditate pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2017 
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PIAŢA SECTORULUI MEDICAL ÎN ROMÂNIA 

Prezentare macroeconomică 

România este situată la intersecţia dintre Europa Centrală şi Europa de Sud Est, la nord de Peninsula 

Balcanică, pe partea inferioară a Dunării, în interiorul şi în exteriorul arcului carpatic, şi este mărginită de 

Marea Neagră. România are frontiere comune cu următoarele ţări: Ungaria, Serbia, Republica Moldova, 
Ucraina şi Bulgaria. 

Populaţia României, estimată de Eurostat la 1 ianuarie 2016 la aproximativ 19,76 milioane de locuitori, este a 

doua ca mărime in Europa Centrala şi de Est ("CEE") după Polonia (în conformitate cu raportul Fondului 

Monetar Internaţional, World Economic Ou-look - octombrie 2017 ("WEO aprilie 2017") şi datele Eurostat). 

în 2016, România a avut un deficit public de 3% din PIB (datele Eurostat), cu datorie de stat în 2016 de 

aproximativ 37,6% din PIB (pe baza datelor Eurostat) şi o monedă relativ stabilă şi pe deplin convertibilă, 
leul (RON). 

Factorii economici-cheie ai României 

Extinderea economiei 

Economia românească tinde să continue să se extindă în perioada următoare, cu o creştere reală a PIB 

prognozată în WEO octombrie 2017 la 5,5% în 2017 şi 3,3% în 2022. 

Cererea domesticii - motor de creştere a economiei Romllniei 1n ultimii ani 

Un element cheie al creşterii economiei româneşti în 2016 a fost creşterea cererii interne ( cu cererea internă 

de la an la an, în creştere cu 5,3% faţă de 2015, în baza Institutului Naţional de Statistică Român). Conform 

WEO aprilie 2017, cererea internă este estimată a creşte în 2017 cu 5 ,2% faţă de anul 2016. 

Inflaţie scăzutli 

Din 2013, inflaţia globală a preţurilor de consum a scăzut rapid şi a fost sub ţinta de inflaţie a BNR de 2,5% ± 

1 punct procentual (stabilită la începutul anului 2013), de la începutul anului 2014. În 2015, rata a devenit 

negativă, dat fiind ca TV A-ul pentru produsele alimentare a fost redus cu 9 puncte procentuale, ceea ce a atras 

reducerea costurilor cu privire la achiziţiile de alimente ale gospodăriilor. 

Deflaţia a crescut din ianuarie 2016, reflectând scăderea celor 4 puncte procentuale din cuantumul TV A-ului 

(de la 24% la 20%), în vigoare de la I ianuarie 2016, la o rată anuală a inflaţiei de -0.2% în luna august 2016. 

Conform Institutului Naţional de Statistică Român, rata anuală a inflaţiei Ia sfârşitul anului 2016 a fost de • 

0,5%. De asemenea, Banca Naţională a României estimează, în Raportul său asupra Inflaţiei din luna august 

2017, indexul anual al ratei de inflaţie al preţurilor de consum la 1,9% la sfârşitul anului 2017, înainte de a 

urca la o rată de 3,2% la sfârşitul anului 2018. 

Curs de schimb valutar stabil 

Cursul de schimb RON/EUR a fost de principiu stabil din 2016, în jurul unei valori medii de 4,49 lei, în.baza 
, .1,,,-;~ .... 

informaţiilor oferite de Banca Naţională a României pentru intervalul 01.01.2016 - 31.12.2016. În primem .., 
luni aleanului 2017, valoarea medie a cursului de schimb RON/EUR a fost de 4,55 lei. A ~ e ,; 

lfQ,;:,,..IÎ ~ 

Politici fiscale de susţinere APROBAT // 
... , .... 

Pe parcursul perioadei-2009 - 2015, România a înregistrat o consolidare fiscală, reducând defi~it\11 ~~li 
anual ca procent din PIB (pe baza metodologiei ESA201 O) de la -7. ! 3% până la mai puţin de -1,5% ··cliii PIB 

în 2015 (WEO octombrie 2016). Între 2014-2016, Guvernul Român a implementat o serie de măsuri pro

ciclice, cum ar fi o reducere de 5 puncte procentuale a contribuţiilor la asigurările sociale, scăderea ratei 

67 



TV A-ului la produsele alimentare şi o cotei TV A generale de la 24% la 20%, precum şi creşteri salariale 

publice sectoriale şi generale. Conform Ministerului Finanţelor Publice, deficitul bugetar pentru primul 

semestru al anului 20 J 7 I! reprezentat O, 77% din :i?IB. 

Deficit de cont curent în creştere 

În 2016, deficitul de cont curent din România a crescut până la aproximativ 2,5% din PIB (Banca Naţională a 

României). Deficitul de cont curent este prognoz.at să se extindă uşor în 2017 şi 2018, reflectând, printre 

altele, deteriorarea balanţei comerciale determinată de creşterea importurilor generată de extinderea 

consumului, care se aşteaptă să compenseze creşterea preconizată a exporturilor. Conform Băncii Naţionale a 

României, este preconizată o continuare a tendinţei de deteriorare a contului curent pe termen mediu, 

ponderea acestuia în PIB fiind estimată să crească la 3,1% în 2017, respectiv 3,2% in 2018. 

PiaţiJ stabiliJ a Jorţei de munciJ 

Rata şomajului a fost de 6,6% la sfârşitul lui 2015, scăz.ând până la 5,5% la sfârşitul anului 2016, potrivit 

datelor Eurostat. Şomajul este de aşteptat să scadă în continuare pe măsură ce economia continuă să crească. 

Conform ultimelor date Eurostat, rata şomajului în august 2017 a fost de 5,1 %. 

Date demografice 

Structura populaţiei rezidente în funcţie de vârstă este marcată de un serios proces de îmbătrânire. Ponderea 

populaţiei din grupa de vârstă de 60 de ani este în creştere în mod disproporţionat, având în vedere că 

generaţia născută după cel de-al doilea război mondial îmbătrâneşte, iar populaţia îmegistrează un declin 

general al natalităţii. La 1 ianuarie 2017, populaţia după domiciliu din mediul urban a fost de 12.519 mii 

persoane, în scădere cu 0,3% faţă de 1 ianuarie 2016 (conform datelor Institutului Naţional de Statistică din 

România). 

în anul 2016 procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, Ia 1 ianuarie 2017, comparativ cu 1 ianuarie 

2016 remarcându-se o scădere uşoară a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) şi o creştere de 0,3 puncte 

procentuale a ponderii populaţiei vârstnice ( de 65 ani şi peste). 

Structura populaţiei rezidente, pe bază de grupe de vârstă: 

Grupe de virstii 2003 2016 Grupe de vârsti 2003 2016 

o/e ¾ % ¾ 
0-4 ani 5.1 4.8 45-49 ani 7.3 8.3 
5-9 ani 5.3 5.4 50-54 ani 6.6 5.4 
10-14 ani 7.2 5.3 55-59 ani 4.9 7 
15-19 ani 7.6 5.5 60-64 ani 5.3 6.8 
20-24 ani 7.9 5.5 65-69 ani 5 5.6 
25-29 ani 7.8 6.9 70-74 ani 4.1 3.9 
30-34 ani 8.8 6.6 75-79 ani 2.9 3.7 
35-39 ani 5.6 7.8 80-84 ani 1.2 2.5 
40-44 ani 6.6 7.7 85-89 ani 0.8 1.7 

Sursll' Institutul N'!iJP~ atisticd 
· ·t•'"'E.RL: rftv. , 
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Sistemul de sinltate din România 

Aspecte generale 

Sistemul de sănătate românesc este organizat şi gestionat de statul român şi este finanţat printr-o combinaţie 
de contribuţii de la angajatori şi angajaţi, colectate de CNAS, precum şi din alocări directe de fonduri de Ia 
bugetul de stat. 

Sistemul de sănătate a trecut prin mai multe reforme de la momentul reinstaurării democraţiei la începutul 

anilor 1990, refonne concepute să descentralizeze sistemul de sănătate şi să pună accent pe prevenire şi 
asistenţă medicală primară. Legea Reformei Sănătăţii stabileşte cadrul legal aplicabil sănătăţii publice în 
România şi reglementează aspecte, cum ar fi programele naţionale de sănătate, asistenţă medicală ambulatorie 

primară şi de specialitate, sistemul naţional de îngrijire medicală de urgenţă, autorizarea şi funcţionarea 

spitalelor, respectiv a sistemului de asigurări sociale de sănătate, exercitarea profesiei de medic, inclusiv cea 
de medic stomatolog, respectiv farmacist, precum şi situaţia medicamentelor şi a dispozitivelor medicale. 

"Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020", dezvoltată de Ministerul Sănătăţii stabileşte obiectivele politicii 

de sănătate până în 2020. Prin aceasta se urmăreşte adaptarea priorităţilor naţionale şi a recomandărilor făcute 
României de către UE pentru asigurarea unui sistem eficient, cuprinzător şi echitabil de îngrijire a sănătăţii. 

Punerea în aplicare a programului de refonnă de sănătate se face cu sprijinul financiar şi tehnic al Fondului 
European de Dezvoltare Regională şi al Băncii Mondiale. 

Ca parte a refonnei sistemului românesc de sănătate, Ministerul Sănătăţii a efectuat consultări publice în 

vederea stabilirii unui pachet de servicii medicale de bază şi a unui pachet minimal de servicii de sănătate. În 

luna decembrie 2013, Ministerul Sănătăţii a finalizat pachetul medical de bază, care include servicii de 

urgenţă, servicii de prevenire, servicii de îngrijire medicală primară, respectiv ambulatorie, şi anumite servicii 
spitaliceşti. Pachetul de bază are ca obiectiv reducerea numărului de internări în spitale, respectiv creşterea 

numărului de cazuri soluţionate în instituţiile de îngrijire ambulatorie şi stabilirea condiţiilor pentru 
dezvoltarea asistenţei medicale primare şi a serviciilor ambulatorii. În cadrul pachetului, anumite diagnostice 
( care acoperă I 04 diverse afecţiuni medicale), proceduri chirurgicale (96) şi servicii medicale (36) vor fi 

tratate în instituţiile de îngrijire ambulatorie. Internarea în spital este pennisă doar în caz de necesitate 
medicală. 

Pachetul minimal de servicii de sănătate pentru anul 2014 şi 2015 a fost definit prin Hotărârea Guvernului nr. 
400/2014 şi prin Ordinul 388/186/2015, prin care au fost aprobate normele metodologice de aplicare a 
Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 în 2015. La nivelul pachetului de bază de servicii medicale au fost 

introduse consultaţii preventive pentru persoanele cu vârste de peste 18 ani pentru a putea controla anumite 

boli şi afecţiuni majore. Pentru 2016 şi 2017, pachetul minim de servicii de sănătate este definit prin 
Hotărârea Guvernului nr 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care a intrat în vigoare la 1 iulie 
2016. 

Organisme de conducere 

Piaţa de servicii medicale din România este administrată în principal de către Ministerul Sănătăţii ~i.1; -~ asa 
Naţională de Asigurări de Sănătate ("CNAS"). G,s,~ 

1-:-
M . . t I Sii ltiit" I} ~ ~ "' m1s eru n ,11 „-411 ~ âj"' ţ 

Ministerul Sănătăţii este autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice, aflat sub conţrS\Gt~ăiimI;.,· 
·" României. Principalele sale responsabilităţi includ dezvoltarea politicilor naţionale de sănătate,,r~~lemeqtârea 

P..,.!"'~ .,../ 
sectorului asistenţei medicale, stabilirea unor standarde de organizare şi funcţionare a sistemului d~ănătate, 

precum şi promovarea şi îmbunătăţirea stării generale de sănătate a populaţiei. Ministerul Sănătăţii este de 
asemenea responsabil pentru funcţionarea spitalelor publice din întreaga ţară, împărţind această 
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responsabilitate între sediul central din Bucureşti şi 42 de birouri la nivel de judeţ. În plus, Ministerul 

Sănătăţii asistă spitalele şi clinicile publice cu finanţarea unor echipamente medicale moderne. 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

CNAS este un organism central, semi-autonom. Responsabilitatea sa principală este aceea de a gestiona 
sistemul naţional de asigurări de sănătate din România şi de a contracta serviciile medicale de la furnizorii 
publici şi privaţi. 

Responsabilităţile sale sunt împărţite între sediul central din Bucureşti şi cele 42 de case de asigurări de 

sănătate judeţene, fiecare cu dreptul de a aloca fonduri în zona sa. Preşedintele CNAS este numit de primul

ministru. 

Ministerul Sănătăţii şi CNAS pregătesc în fiecare an Legea contractului-cadru naţional, care stabileşte la nivel 
naţional drepturile Ia diferite servicii medicale, produse farmaceutice şi dispozitive medicale. Acest cadru 
stabileşte, de asemenea, normele privind contractele între CNAS şi furnizorii de servicii medicale private, 

precum şi a plăţilor efectuate în temeiul acestor contracte, şi setează puncte de referinţă în analiza calităţii 

serviciilor medicale. 

Finanţare şi utilizări 

Aspecte generale 

În 2014, au fost introduse un set de cerinţe privind copiata de către pacient a anumitor servicii finanţate de 
stat, într-o încercare de a limita numărul mare de internări în spitalele publice. Cu toate acestea, în majoritatea 

cazurilor, copiata este limitată la nişte sume foarte mici. 

Utilizarea globală a fondurilor de asistenţă medicală de stat este gestionată de CNAS. Serviciile de asistenţă 
medicală sunt efectuate de furnizorii de servicii, în baza contractelor încheiate cu CNAS. Aceşti furnizori de 
servicii sunt: 

• furnizorii publici de servicii medicale deţinuţi de către autorităţile locale şi Ministerul Sănătăţii; 

• cabinetele medicale independente, furnizorii de servicii medicale primare şi specialiştii; şi 

• anumiţi furnizori privaţi de servicii medicale. 

Sistemul de sănătate publică acoperă întregul spectru de nevoi medicale ale populaţiei din Romania. Serviciile 
cheie includ: 

• Îngrijirea primară şi secundară; 

• Îngrijirea pacientului prin internări în spitale şi în regim ambulatoriu; şi 

• Furnizarea de produse farmaceutice şi dispozitive medicale. 

Asisten/a medicală primară 

Asistenţa medicală de zi cu zi este asigurată de medici şi asistenţi medicali, care reprezintă primul punct de 
contacti~~~ îngrijire continuă pentru pacienţi. Furnizorii de asistenţă medicală primară coordonează 
de rui~~e cţ~i îi{~~irea de specialitate, în caz de nevoie. Serviciile de îngrijire medicală primară sunt 

efectu .. . ii> î11..'ţl'in~~ cât şi în spitale în toată România. 
·· ov ·1 

Asistenµî 1'fical1,§'!;Cundară 
Asistenţa ntedit~ă secundară include serviciile de îngrijire acută, cum ar fi serviciile de urgenţă şi cele în caz 

de accidente în spitale, precum şi serviciile medicale specializate (cum ar fi cardiologie, urologie, şi 

dermatologie), pe baza recomandărilor de la furnizorii de îngrijire medicală primară. Aceste servicii sunt 
efectuate atât în clinici cât şi în spitale în toată România. 
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Îngrijirea în ambulatoriu şi în spitale 

Modelul românesc de sănătate publică a înclinat, din perspectivă istorică, spre asistenţa medicală 

spicaiiceasca; această tendinţă este, totuşi, în schimbare spre o abordare mai echilibrată, bazata pe necesîtăţi şi 

ca urmare a schimbării strategiei Ministerului Sănătăţii în sensul concentrării pe prevenţie şi pe asistenţa 

medicală primară. Sectorul public de sănătate include un număr mare de spitale şi de paturi de spital, care 
funcţionează într-o structură fragmentată şi cu o dezvoltare inegală şi insuficientă a nivelurilor de îngrijire 
necesară pentru a trata diferite patologii. Începând cu anul 2014, Guvernul Român a lansat un plan naţional 
pentru a reduce numărul de paturi din spitalele publice ( cu scăderi anuale planificate de 1.000 de paturi atât în 
2015 cât şi în 2016), cu scopul de a reduce dependenţa de serviciile spitaliceşti şi de a încuraja utiliz.area 
medicilor de familie şi a serviciilor medicale în regim ambulatoriu. Guvernul a aprobat prin hotărâre Planul 

naţional de paturi pentru perioada 2017-2019, prin care a stabilit că numărul anual de paturi din reţeaua de 

spitale publice şi private din România pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de 
furnizare de servicii medicale spitaliceşti va fi menţinut la nivelul de 119.579 paturi. 

Asistenţa financiară cu privire la costul produselor farmaceutice şi al dispozitivelor medicale 

Pe baza recomandărilor emise de Ministerul Sănătăţii, cu privire la necesităţile medicale în raport de condiţie 
şi de diferite niveluri de copiată, pacienţii pot avea acces la o gamă largă de produse farmaceutice şi 

dispozitive medicale. 

Subfinanţarea sistemelor de slnltate publici din România 

Asistenţa medicală în România rămâne subfinanţată în comparaţie cu alte ţări europene, având cel mai scăzut 

nivel absolut şi pe cap de locuitor din PIB dedicat asistenţei medicale. 

Cheltuielile de sănlitate pe cap de locuitor, anul 2014 
(EUR pe locultorl 

·;,--~ 
Europa Centrala ,1i I ! 

deEst ' : 
' I !: : 
I' I 

11111 ••.. 11 

Sursd: Organiza/ia Mondială a Sănătăţii (OMS) 

Buget slmiitate, anul 2014 
('ldln P19) 

14 .1 r--, 

I
1

I I I 11111111l1 
Nivelul scăzut de resurse financiare alocat în sistemul medical românesc se reflectă în calitatea relativ slabă a 
furnizării de servicii medicale, în domenii limitate, rezultate slabe de tratament şi perioade lungi de aşteptare. 
Aceste rezultate au fost înregistrate pe parcursul anilor 2010-2014 de către Eurostat, care a clasat în mod 

constant România pe locul întâi al ţărilor din UE în care nevoile medicale nu sunt satisfăcute. 

Aproximativ 9,2% din populaţia României reclama nevoi medicale nesatisfăcute în 2014, această valoare 

fiind a patra ca mărime în Europa după două ţări baltice şi Grecia, pe baza datelor publicate de Eurostat. 

Principalele motive pentru nevoile nesatisfăcute reclamate includ lipsa de disponibilitate a serviciilor 
medicale, distanţele lungi până la centrele de tratament corespunzătoare şi perioadele lungi de aşteptare. 
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Nevoi neacoperite de examinări medicale sau tratament 
(% din populaţie) 
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Piaţa serviciilor medicale private (PSMP) a aparat în România Ia mijlocul anilor '90 ca o alternativă privată cu 
plată la sistemul public de sănătate. Starea generală proastă a sistemului public de sănătate a fost factorul 

J ~ al care a stat la baz.a dezvoltării PSMP. La momentul respectiv, sistemul public de sănătate era afectat 
.,,. ~ /I>; 
' dilibrn...,. ţare cronică, ineficienţă, alocare ineficientă de resurse, echipamente medicale inadecvate şi de 

A (ii ~mfo ~ e către personalul medical. 
ţ,~.- ~ ţ, 

{.,$ ~~Îlcepuţ SMP era reprezentată în principal de cabinete medicale deservite de un număr mic de medici şi 
~ alte cat~ rii de personal medical. Procesul de consolidare al PSMP a început la sfflrşitul anilor 1990, pe 

)!,- fofi8~r6-eşterii cererii private, cu mici cabinete medicale care colaborau între ele şi care au început treptat să 
se grupeze în unităţi mai mari, pentru o mai buna gestionare a echipamentelor medicale şi a tehnologiei 
necesare pentru îmbunătăţirea serviciilor. 
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Perioada 2000-2010 s-a remarcat prin diversificarea serviciilor oferite de furnizorii PSMP, mai ales că 

accentul s-a mutat pe deschiderea de facilităţi pentru pacienţii internaţi. Pe măsură ce PSMP a continuat să 

crească, sectorul a asistat la creşterea nivelului de interes din partea investitorilor locali şi internationali. 

Intemational Finance Corporation, membru al Grupului Băncii Mondiale, a investit timpuriu în MedLife. 

Apoi au urmat investiţii de către fonduri importante de investiţii cu capital privat: V4C (fostă parte din 

Societe Generale Asset Management) a investit în MedLife la sfârşitul anului 2009 (V4C nu mai este acţionar 

al MedLife din anul 2016); Advent Intemational a investit în Centrul Medical Unirea (acum Regina Maria) şi 

a achiziţionat pachetul de acţiuni al unui alt furnizor privat, 3TS, la începutul anului 2010. Bedminster Capital 

Management a achiziţionat Hiperdia, un furnizor de servicii de imagistică de diagnostic, în 2007. 

Creşterea numărului de pachete de prevenţie medicală ("PPM") în România la sfârşitul anilor 1990 şi 

începutul anilor 2000 a generat o creştere substanţială în PSMP, generată de cererea companiilor de PPM 

pentru a oferi angajaţilor lor un beneficiu suplimentar, ca alternativă la serviciile deficitare ale sistemului de 

sănătate de stat. Această linie de afaceri rămâne o parte importantă a dezvoltării marilor furnizori de servicii 

medicale private de astăzi, cum ar fi Grupul. 

Furnizorii privaţi de servicii medicale reprezintă o componentă stabilă a sistemului medical românesc, în 

special în zona segmentelor de clinici şi laboratoare în regim ambulatoriu. În timp ce spitalele rămân în 
majoritate publice, atât în ceea ce priveşte finanţarea cât şi furnizarea de servicii, toate celelalte segmente ale 

sectorului de asistenţă medicală beneficiază de o contribuţie semnificativă din partea sectorului privat. 

Creştere capacităţi sector privat 
Cota de piaţă sector privat - 2006-2014 
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Sursă: PMR, Institutul Nafional de Statistică 

Finanţarea PSMP 

PSMP generează venituri din trei fluxuri distincte: 
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~ .. ,•,~-::,t/ ., PPM şi asigurările private de sănătate ("APS") sunt în general concepute (în marea majoritate a PPM de 

pe piaţă) pentru a fi achiziţionate de către angaj atori ca parte a pachetelor de beneficii oferite angajaţilor; 

• plăţile făcute de pacienţi pentru serviciile medicale oferite de furnizorii privaţi de servicii medicale; 

• alocarea de fonduri de la CNAS pentru furnizarea de servicii către persoanele care beneficiază de 

asigurarea de stat. 

În opinia Grupului, PPM-urile acoperă, , în general, două sub-segmente: 
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• serviciul de medicină a muncii, obligatoriu în conformitate cu legislaţia română şi care presupune 

controale anuale şi alte proceduri de bază, care urmează să fie furnizate şi plătite de angajatori. Din ce în 

ce mai des, aceste servicii sunt extemali7.ate de către angajatori către fhrni:r.orii de servic:i.i medicale 

private; 

• servicii medicale suplimentare şi alte oportunităţi, care au ca scop prevenirea, identificarea şi 

monitorizarea problemelor potenţiale de sănătate ale angajaţilor şi care nu trebuie să fie furnizate de către 

angajator. În funcţie de tipul de pachet, acestea acoperă, de obicei, controale periodice, consultaţii 
medicale de bază şi analize selectate. În general, această parte a PPM este achiziţionată de către angajator 

ca parte a pachetului global de beneficii pentru angajaţi. 

APS nu au fost încă oferite de către societăţi angajaţilor lor în aceeaşi măsură ca şi PPM. Conform Raportului 

PMR din 2016, în 2015, întreaga piaţă a asigurărilor de sănătate era estimată la doar 1,2% din cheltuielile cu 

asistenţa medicală privată . Poliţele APS sunt subscrise de societăţi de asigurare şi serviciile efective sunt 

furnizate de către furnizorii privaţi de servicii medicale, în contextul în care asigurătorii nu deţin în prezent 

facilităţi proprii de asistenţă medicală în România. 

Având în vedere că atât APS cât şi PPM sunt, de obicei, achiziţionate de companii pentru a fi oferite ca 

beneficii angajaţilor, deductibilitatea fiscală a programelor influenţează modul în care aceste pachete sunt 

percepute. APS este deductibilă (la nivel de societate şi la nivel individual) doar în măsura în care serviciile 

oferite le depăşesc pe cele oferite în cadrul pachetului de servicii medicale de bază, astfel cum este definit de 

către statul român. Având în vedere cadrul larg al pachetului de bază, astfel cum a fost descris mai sus, Grupul 

este de părere că sfera serviciilor suplimentare care ar fi deductibile este limitată. Aceeaşi abordare există şi în 

alte ţări ale UE, cum ar fi Franţa şi Polonia. Deductibilitatea în România a APS este limitata la 400 Euro pe 

persoană asigurată pe an. 

În legătură cu impozitele aplicabile societăţilor, partea din PPM care acoperă serviciul de medicină a muncii 

este deductibilă. Acest lucru permite societăţilor o anumită deducere a costurilor pentru PPM. 

O serie de factori limitează dezvoltarea pieţei private de asigurări de sănătate, potrivit Raportului PMR din 

2016: 

• în ciuda problemelor aferente calităţii servicii oferite, pachetul de bază al serviciilor medicale furnizate 

prin intermediul sistemului naţional de asigurări de sănătate şi oferite de sistemul public de sănătate este 

comprehensiv şi acoperă o parte substanţială a nevoilor potenţiale, eliminând necesitatea şi motivaţia de a 

contracta servicii suplimentare pentru o parte semnificativă din populaţie; 

• populaţia nu este foarte bine informată cu privire la beneficiile asigurărilor private de sănătate; asigurarea 

este percepută ca un produs de lux; şi 

• puterea de cumpărare a clienţilor individuali este limitată. 

Ca rezultat, doar 2% dintre români au o asigurare de servicii medicale private, potrivit unui studiu GfK ale 

cărui rezultate au fost făcute publice în data de 4 februarie 2015 (sondajul s-a bazat pe răspunsurile a I.OOO de 

respondenţi din România cu vârste mai mari de 15 ani). 

_;~ 

r' . Ca'lf erlltl~ e şi dimensiunea pie/ei serviciilor medicale private 

c~ ~ ~·) 
~»~ evolWtt de la cabinete medicale mici la furnizori naţionali mari, care oferă o gamă variată de servicii. 

'fn~ inia OfJpului, principalele caracteristici ale pieţei de astăzi includ: 
~l 

'1';f • ' 
• PSMP rămâne puternic fragmentată, nucleul pieţei rămânând centrat în Bucureşti. Anumiţi furnizori mai 

mici desfăşoară activităţi la nivel regional, dar puţini au reuşit să îşi consolideze o prezenţă naţională. 

74 



• Piaţa mai este fragmentată în sectoare de servicii, axate pe clinici ambulatorii, spitale, laboratoare şi 

imagistică pentru diagnostic. Fannaciile reprezintă un segment separat al pieţei. Puţini furnizori oferă 
varietate în servicii acoperind toate segmentele pieţei. . 

• Furnizorii privaţi de servicii medicale pot fi, de asemenea, fragmentaţi în funcţie de modalitatea de 

decontare a serviciilor medicale oferite clienţilor, respectiv din fonduri private sau din fonduri publice. O 
parte importantă a furnizorilor privaţi de servicii medicale urmăresc un model ce vizează fonduri 

provenite de la CNAS alocate pentru laboratoare, clinici şi spitale. Alţi furnizori, precum Grupul, îşi 
axează sursa principală de venituri pe servicii medicale provenite de la companii, din vânzarea de PPM. 

• Precum în alte pieţe din CEE, spre exemplu Polonia, PPM continuă să deţină o cotă de piaţă semnificativ 
mai mare prin comparaţie cu cota de piaţă a ASP. 

• Furnizorii sunt în mare parte de origine română şi sunt încă deţinuţi de fondatorii acestora. În acest 
segment au avut loc investiţii limitate din partea operatorilor strategici internaţionali. 

• Consolidarea sectorului este accelerată, în timp ce acumularea de experienţă a fondatorilor ce deţin primii 

furnizori privaţi de servicii începe să fie din ce în ce mai vizibilă în munca şi investiţiile lor, în timp ce 
cererea pentru investiţii viitoare care să asigure nivelul aşteptat al dezvoltării serviciilor creşte şi 

competiţia principalilor furnizori ai pieţei atinge cote înalte datorită expansiunii în noi regiuni sau 
specializări. 

Piaţa de servicii medicale privale din România 
Valoare (Mii EU~ şievolutie (%), 2013-2021 

c~ ,,~o 
v.J)..C~ ___--\7 
__.,.--;:;:-c 1.913 

1.552 1.725 

C ~q .ff/o 
v.J)..C 

2.768 
2.537 

2013E 2014E 2015E 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 

~ Valoare ....,._Evolutie 

Sursă: Raportul PMR din August 2016 

Notă: sumele menţionate în tabelul de mai sus includ şi cheltuielile pe medicamente şi alte produse de îngrijire medi~~?ii,~ ce 
'} 

repre:intă o parte speciali:ată a pieţei private. 14 ~,_ C ,;. 
• .. • • . • •• . . i,;Ht, '!~ :ii" ţ Furnizoru cheie din piaţa serv1c1ilor medicale pnvate ~ 

APROBAT ;: 
Următorul tabel indică cei mai importanţi jucători şi indicatorii lor cheie de performanţă firuinciari pentru ~ ul 
financiar 2015 şi nefinanciari, aşa cum sunt menţionaţi în Raportul PMR din 2016. Grupul es~ 1nt1;$ert'fu ca 
fiind cel mai mare jucător în piaţa de servicii medicale private potrivit celor mai importanţi indicatori 

financiari şi de afaceri ai acesteia: prezenţă. venituri, infrastructură ( clinici, capacitate de pacienţi, 

laboratoare) şi potrivit numărului de clienţi PPM. 
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TOP 6 companii Prezenţi Venituri (mii EUR} #cllnld #cllnţlPPM #paturi # laboratoare 

OMedLife* r.alicnal - ·1 ID - ·~ . ,. 13 

(:t ,y,~~.~-~~~ r,aiicnal - c~ - ~ -~~ .J.!,! 15 

~ HEDICOIER regional - ~6 . ,8 Im 11~ 1 ~ 
~SANADOR loco! ,: 14 ,m 

......... Rtif+, .. -;.~ . 

local 1~ I IC 1~ 1 11 

Polisa110 locol 117 14 n.a:. I !1 I ! 
~ . t;.;•1n111 • .u! 

Sursă: Raportul PMR din 2016 
Not/1: Valorile mdicatorilor privind MedLife incluşi în Raportul PMR din 2016 sunt diferi/ide valorile aceloraşi indicatori din evidenţele 
Grupului, care sunt folosiţi în acest Prospect 

Perspective asupra PSMP şi asupra factorilor ei de creştere 

Principalii factori pentru o dezvoltare viitoare a serviciilor private de sănătate din România sunt: 

Creştere viitoare intrinsecii: se preconizează ca piaţa de sănătate din România, conform Raportului PMR 

din 2016, să înregistreze cea mai mare rată de creştere în comparaţie cu alte state din Europa Centrală şi 

de Est, datorită nivelului scăzut de dezvoltare al infrastructurii de sănătate şi unui nivel mare de investiţii 

noi în furnizarea serviciilor private de sănătate. în plus, slaba performanţă a sistemului public de sănătate 
din România şi diferenţa considerabilă faţă de celelalte pieţe din CEE, în ceea ce priveşte investiţiile, 

generează un potenţial cu continuitate, care urmează să asigure convergenţa investiţiilor din România cu 

cele din Europa de Vest. Conform previziunii Raportul PMR pe 2016, rata de creştere anuală medie 

compusă pentru dezvoltarea sectorului privat de sănătate în România este de 9,5% pentru perioada 2016 -

2021. 

Evoluţia pieţei de servicii medicale private în Europa Centrali fi de Est 
RACC mediu (%), 2016·2021 

9 5~ 

&.711, 

Bulprla Polonia u,. .... Slooda 

Sursă: Raportul P MR din 2016 
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Îmbunătăţirea infrastructurii pentru a susţine cererea: investiţia în infrastructura de sănătate realizată 
de furnizorii privaţi de servicii medicale a continuat să extindă capacitatea de a trata pacienţi în afara 

sistemului de srat şi să răspundă nevoilor medicale !!esatisfiicute din România. 

Accesibilitatea creşterii: creşterea salariilor reale în România a generat, alături de alţi factori, creşteri în 

veniturile disponibile ale gospodăriilor. Aceste creşteri au făcut serviciile medicale private în general mai 

accesibile unei secţiuni mai largi a populaţiei. 

Îmbltrinirea populaţiei: Romania continuă să înregistreze o creştere în ceea ce priveşte numărul 
cetăţenilor săi cu vârsta de peste 60 de ani, care vor necesita tratamente medicale frecvente, de calitate şi 

pentru perioade prelungite. Creşterea incidenţei anumitor boli legate de stilul de viaţă (în special, 

hipertensiunea, bolile cardiace ischemice, bolile cerebrovasculare şi diabetul, conform Institutului 

Naţional de Statistică din România), va creşte de asemenea cererea pentru îngrijiri medicale. 

Consolidarea pieţei: după cum este menţionat în Raportul PMR din 2016, o serie de tranzacţii au avut loc 

în perioada 2015 - 2016, în care liderii pieţei au achiziţionat anumiţi operatori regionali de 

nişă/specializaţi, marcând începutul unei noi faze de consolidare a PSMP. Consolidarea pieţei, care este 

disponibilă în mod particular liderilor PSMP, permite o creştere accelerată şi o creştere a prezenţei pe 

piaţă, atât la nivel regional şi în specialităţi de nişă, cât şi posibilitatea dobânditorilor de a acumula 
economii de scară. 

Creşterea încrederii în sistemul privat de sănltate: nivelurile continuu scăzute de satisfacere a nevoilor 

pacienţilor prin serviciile publice (conform tabelului Eurostat privind "Nevoi neacoperite de examinări 

medicale sau tratament" de mai sus) şi dezvoltarea unor noi programe naţionale care oferă mai mult sprijin 

sectorului privat de sănătate tind să crească încrederea în sistemul privat de sănătate. Schimbarea lentă a 

mentalităţii pacienţilor, care devin mai bine informaţi şi cer servicii medicale personalizate şi integrate, va 

contribui de asemenea la creşterea cererii şi la nivelul de încredere în ceea ce priveşte sistemul privat de 

sănătate. 

Deductibilitate abonamente medicale: Guvernul României a adoptat, prin OUG nr. 3 din 6 ianuarie 

2017, o măsură prin care se introduce deductibilitatea pentru abonamentele de servicii medicale. Astfel, 

primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de 

abonament oferite de angajator angajaţilor proprii nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit şi 

al contribuţiilor sociale, cu condiţia ca la nivelul anual să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 

400 euro. Măsura este una pozitivă pentru piaţa serviciilor medicale private şi va duce la o dezvoltare mai 

rapidă a sistemului medical din România. 
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ACTIVITATE 

Prezentare generală 

Fondată în 1996, MedLife este cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Conform 

Raportului PMR din 2016, Societatea ocupă poziţii de top pentru o serie de indicatori cheie, incluzând 

vânzările, numărul de clinici, numărul de paturi de spital şi numărul de abonaţi la pachete de prevenţie 

medicală ("PPM"). Totodată, Societatea se numără printre cele mai mari societăţi de servicii medicale private 

din Europa Centrală şi de Est după criteriul vânzărilor, după cum rezultă din analiza realizată de către Grup pe 

baza informaţiilor publice. 

Grupul este lider de piaţă Ia nivelul liniilor sale principale de afaceri: Corporate ( care oferă pachete PPM), 

Clinici, Spitale şi Laboratoare. De curând, Societatea şi-a dezvoltat linia de afaceri Stomatologie, deschizând 

o clinică de sine stătătoare în 2015 şi achiziţionând în 2016 pachetul majoritar de acţiuni în grupul Dent Estet, 

cea mai mare reţea de clinici dentare din România. De asemenea, Grupul este prezent şi în linia de afaceri 

Farmacii, administrând un număr de farmacii ce operează în clinicile proprii. Participarea MedLife în toate 

aceste domenii de servicii medicale esenţiale stă la baza modelului Grupului de captare a veniturilor, oferind 

pacienţilor o gamă completă de servicii, de la prevenţie până la diagnosticare şi tratament. 

Grupul îşi oferă serviciile prin intermediul celei mai numeroase echipe de medici şi asistenţi medicali ce 

lucrează în mediul privat din România, numărând la 30 septembrie 2017 aproximativ 2.300 de medici şi 1.500 

de asistenţi medicali (a se vedea secţiunea "-Activitate-Resurse umane şi alte resurse" de mai jos). Politica 

Grupului este de a facilita angajarea personalului medical în condiţii de exclusivitate, spre deosebire de 

numeroşi concurenţi care îşi împart personalul medical cu alţi furnizori de servicii medicale private sau cu 

unităţile medicale publice. Grupul angajează specialişti cu normă redusă doar pentru specialităţi sau funcţii 

specifice. În plus, având în vedere angajamentul său de a furniza servicii medicale de calitate, Grupul a 

investit în mod constant în echipamente medicale, ceea ce a contribuit la susţinerea poziţiei sale de lider de 

piaţă în domeniul tehnologiei imagisticii de diagnostic. 

Grupul se bucură de un înalt grad de satisfacţie în rândul pacienţilor, obţinând un punctaj mare pentru 

notorietatea mărcilor sale în rândul clienţilor şi un număr mare de pacienţi îi recomandă serviciile. Grupul 

MedLife a primit titlul de "Most Trusted Brand" (marca cea mai de încredere) din partea publicaţiei Reader's 

Digest, la categoria Clinici Private din România, pentru şase ani consecutivi, în perioada 2009-2015, patru 

distincţii Superbrand inclusiv în 2017, distincţia Qudal în 2016 şi 2017 şi se situează pe prima poziţie faţă de 

concurenţii Grupului în sondajul realizat de societatea Exact Cercetare şi Consultanţă în 2017 pentru a evalua 

notorietatea spontană a mărcilor. Grupul realirează săptămânal sondaje în rândul pacienţilor pentru a obţine 

părerea lor privind serviciile medicale furnizate. În sondajele realizate în luna septembrie 2017 în rândul unui 

număr total de 1.410 de pacienţi ai clinicilor Grupului, 71% din respondenţi au declarat că sunt "foarte 

mulţumiţi" de calitatea serviciilor furnizate de MedLife, iar 28% din respondenţi au declarat că sunt 

"mulţumiţi" . 
.,,~~, 

,/f' A',~ 
411

~ nform unui studiu GfK - Brand & Advertising Tracking & Leadership din decembrie 2016, MedLife este · l/ ~c~~ de încredere brand în rândul operatorilor medicali privaţi. MedLife este pe primul loc la indicatorul 

~'!.'!'v oQ;j "preferinţă", la distantă mare de principalii săi competitori . • e ~ ,.,,1 
~ ,MedLife face parte din Topul Brandurilor Româneşti (BrandRO) pentru al patrulea an consecutiv. MedLife 

<' 
ocupă locul 27 în lista totală de branduri, indiferent de categorie (10 categorii) şi a surclasat branduri mari, cu 

tradiţie locală. 

În decursul celor 20 de ani de activitate a Societăţii pe piaţa din România, peste 5 milioane de pacienţi 
individuali au beneficiat de servicii în cadrul unităţilor medicale ale Grupului, ceea ce înseamnă mai mult de 
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unul din patru români, conform datelor demografice publicate de Eurostat pentru 2017. În septembrie 2017, 

clinicile Grupului au fumizat servicii, în medie, unui număr de 10.000 de pacienţi pe zi, inclusiv pacienţii care 

beneficiază de PPM, pacienţii care beneficiază de servicii în regim ",!ll.it.t.ă pentru serviciu" (PPS) şi pacienţii 

cu asigurare medicală de stat şi au efectuat în medie în fiecare zi peste 36.000 de analize de laborator. 

Vânzările din sectorul privat, inclusiv la nivelul liniei de afaceri Corporate şi al clienţilor PPS din toate liniile 

sale de afaceri, sunt foarte importante pentru Grup, reprezentând 87% din cifra de afaceri totală a Grupului în 

2016 şi 86,5% din cifra de afaceri totală a Grupului pentru perioada de nouă luni care s-a încheiat la 30 

septembrie 2017. Vânzările la nivelul pacienţilor cu asigurare de stat, cealaltă sursă de venituri al Grupului, au 

reprezentat 13%, din cifra de afaceri totală a Grupului în 2016, respectiv 14% în perioada de nouă luni care s
a încheiat la 3 O septembrie 2017 . 

În anul financiar care s-au încheiat la 31 decembrie 2016, cifra de afaceri totală a Grupului s-a ridicat la 
502.986.790 RON. Cifra de afaceri totală din perioada de nouă luni care s-a încheiat la 30 septembrie 2017 s

a ridicat la 459.182.988 RON, în creştere faţă de cifra de afaceri totală obţinută în perioada similară de nouă 

luni din 2016, de 361.489.209 RON. Pentru perioada de nouă luni care s-a încheiat la 30 septembrie 2017, 

EBITDA Grupului a fost de 58,297.386 RON, faţă de 38.858.608 RON din perioada de nouă luni care s-a 

încheiat la 30 septembrie 2016. Pentru perioada de 12 luni care s-a încheiat la 31 decembrie 2016, EBITDA 
Grupului a fost de 54.677.239 RON. 

De la înfiinţarea Societăţii de către Dr. Mihaela Gabriela Cristescu ca societate furnizoare de servicii medicale 

având două cabinete medicale, MedLife s-a transformat într-o afacere structurată. Societatea a implementat 

un sistem formal şi structurat de guvernare corporativă. De asemenea, situaţiile sale financiare anuale 

consolidate sunt pregătite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi sunt 
auditate începând cu anul 2009. 

Echipa de management executiv a Societăţii este condusă de dl Mihail Marcu în calitate de Director General 

(CEO), de dl. Nicolae Marcu, membru al Consiliului de Administraţie şi director executiv, responsabil de 

Servicii Medicale şi Operaţiuni şi de dl. Dorin Preda, membru al Consiliului de Administraţie şi director 

executiv, responsabil de Finanţe şi Trezorerie. Sub îndrumarea managerilor cheie menţionaţi mai sus se află 

un grup de manageri executivi, mulţi dintre aceştia având o experienţă solidă în cadrul Grupului, care 

gestionează funcţiile, liniile de afaceri şi unităţile centrale. Aceşti profesionişti au un grad semnificativ de 

independenţă şi libertate în implementarea bugetelor stabilite pentru unităţi şi liniile de afaceri. 

Puncte forte competitive ., ... veG 
'\t-

1'1' 
Lider în sectorul serviciilor medicale private din România şi unul dintre 
furnizori de servicii medicale private din Europa Centrală şi de Est 

·r. ... $ :D;'1 ""' ce1,,,,e"l"a -.,~n-z ,.,.,,,.. li )> 

2 

, APROBAT J! 
~ -'I: 

Sectorul serviciilor medicale private din România este dominat de doi furnizori principali: Meodfe şi Regi 

Maria, urmaţi de un grup de societăţi de rang secundar, care ocupă poziţii regionale sau de nişt "f>\ţY4ltt{gă 
societăţile de prim rang şi de rang secundar, piaţa serviciilor medicale private rămâne extrem de fragmentată, 

fiind caracterizată de prezenţa unui număr semnificativ de operatori regionali mai mici. Poziţia de lider a 

MedLife ajută Grupul să îşi consolideze notorietatea mărcii şi să câştige încrederea populaţiei în alegerea 

furnizorului de servicii medicale. Grupul poate răspunde nevoilor celui mai mare număr de clienţi care 

beneficiază de PPM la nivelul întregii ţări, fumizând soluţii de îngrijire medicală în diferite zone ale ţării. 

Dimensiunea activităţii Grupului îi permite să achiziţioneze şi să integreze în mod eficient societăţi mai mici 

care activează în alte sectoare operaţionale şi îi asigură volumul necesar de clienţi pentru a amortiza costul 

investiţiilor în unităţi şi echipamente medicale la un nivel mai extins al activităţii. După ce a ajuns la un nivel 

al vânzărilor de 502.986.790 RON şi un nivel EBITDA de 54.677.239 RON în 2016, Grupul are o bază 
solidă pentru a-şi continua extinderea şi achiziţiile. 
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Un model de activitate echilibrat şi puternic, care include toate liniile de afaceri cheie ale 
sectorului serviciilor medicale private 

Clinicile, Laboratoarele şi Spitalele Grupului au avut o contribuţie echilibrată la vânzările din 2016, generând 

25,9%, 19,2% şi respectiv 20,9% din cifra totală de afaceri a Grupului în 2016. În primele nouă luni ale anului 

2017, structura pe cele 3 linii de afaceri se păstrează asemănătoare, Clinicile, Laboratoarele şi Spitalele 

Grupului generând 26,8%, 18,7%, respectiv 19,2% din cifra totală de afaceri a Grupului pentru primele 9 luni 

din 2017. Aceste vânzări reflectă doar cheltuielile PPS şi CNAS pentru fiecare din aceste linii de afaceri. Un 

procent suplimentar de 25,4% din cifra de afaceri totală pe 2016 a fost generat de linia de afaceri Corporate 

prin vânzările de pachete de prevenţie medicală (PPM). Dimensiunea fiecărei linii de afaceri şi contribuţia 

relativ echilibrată pe care a avut-o fiecare linie de afaceri la vânzările totale ale Grupului evidenţiază puterea 

fiecărei linii de afaceri, precum şi diversitatea serviciilor oferite de Grup. Conform Raportului PMR pe 2016, 

fiecare dintre liniile de afaceri Clinici şi Laboratoare ale Grupului, luate ca entităţi de sine stătătoare, ar putea 

fi incluse în topul primilor 1 O furnizori de servicii medicale din România, din perspectiva vânzărilor. 

Un model de activitate care genereazi oportunităţi semnificative de a capta venituri 

Conceptul MedLife de Hiperclinici, clinici ambulatorii de dimensiuni mari, precum şi integrarea unor diverse 

segmente de servicii în cadrul Grupului oferă oportunităţi importante de a capta venituri. De exemplu, unui 

client PPM care merge la o clinică a Grupului pentru un examen medical preventiv i se poate recomanda să 

facă analiz.e suplimentare sau să meargă la alte consultaţii care nu sunt acoperite de PPM. Aceste servicii sau 

examinări medicale suplimentare sunt adesea disponibile în cadrul aceleiaşi Hiperclinici, ceea ce încurajează 

clientul să aleagă serviciile Grupului. Capacitatea Grupului de a răspunde nevoilor pacienţilor în numeroase 

cazuri, de la prevenţie până la diagnosticare şi tratament, asigură o continuitate în tratamentul pacientului şi 

permite totodată Grupului captarea de venituri din servicii medicale care implică plata pentru serviciu. Linia 

de afaceri Farmacii a Grupului este un alt exemplu de oportunitate de a capta venituri; atunci când se 

eliberează o reţetă într-unul din cabinetele Grupului, pacienţii vor folosi adesea locul cel mai convenabil 

pentru a obţine medicamentele: o farmacie care se află în aceeaşi clădire în care a fost eliberată reţeta. Grupul 

şi-a consolidat această strategie prin adăugarea liniei de afaceri Stomatologie. Anumite pachete PPM pot 

include controale stomatologice preventive, încurajând pacienţii să recurgă Ia serviciile Grupului pentru 

continuarea tratamentului în calitate de client PPS. 

Vânzări generate în mod predominant de plăţi pentru serviciu prestat şi de pachetele de prevenţie, 
cu un nivel scizut de dependenţi faţli de fondurile CNAS 

Mulţi furnizori de servicii medicale private din România rămân dependenţi pentru o parte semnificativă din 

vânzările lor de contractele atribuite de CNAS pentru asistarea pacienţilor cu asigurare de stat. Acest fapt 

măreşte expunerea lor la modificările care pot interveni în legătură cu priorităţile CNAS în materie de servicii 

medicale, sistemul de stabilire a preţurilor şi sistemul de alocări. Dat fiind că doar 14% din vânzările sale din 

primele nouă luni ale anului 2017 rezultă din tratarea pacienţilor asiguraţi în sistemul CNAS, MedLife îşi 

poate stabili în mod independent politicile şi priorităţile. 

Cel mai mare număr de clienţi care beneficia7.ă de pachete de prevenţie din Rominia 

i,.~ 
1 

data de 30 septembrie 2017 peste 570.000 de abonaţi care beneficiază de pachete de prevenţie, 
_;· ~ pul ·v., acces la o bază extinsă de posibili clienţi pentru activităţile sale care implică o plată pentru 

,~~~ ( ~ ., 
1
S). Aceas~ă ~ază .s~ _extin~e. ş~ mai mult _atunci când abonaţii care benefici~~. de p~hete de 

(::ţ ţ.-A~nţi. e. ~ uc membn ai fam1he1 la chmcde Grupulw sau recomandă altor persoane serv1c11 medicale care " ~ · ..,; ~~ 
împlic~/6 · lată pentru serviciu (PPS). Baza de clienţi PPM oferă de asemenea oportunităţi de creştere a 

vân7.ări.lor deoarece numeroşi clienţi PPM aleg Ia început un pachet de servicii medicale de bază şi optează 
treptat pentru pachete care includ mai multe servicii medicale. 
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Investiţiile constante ale Grupului în dezvoltarea unor unităţi medicale noi creează condiţiile necesare pentru 

atragerea unor noi clienţi PPM, dat fiind că abilitatea Grupului de a asista abonaţii PPM în propriile unităţi 

medicale reprezintă, adesea, un element ese,:oţi~! 1'.n fon~t,Je t!e care clienţii 1'!!.! decizia -!e !! a!ege ee!'Viciile 

Grupului. În opinia Grupului, piaţa din afara Bucureştiului rămâne subdezvoltată din perspectiva clienţilor 
PPM şi, ca atare, oferă oportunităţi de creştere prin achiziţionarea şi integrarea furnizorilor locali şi regionali, 

extinzându-şi astfel influenţa la nivel regional şi făcând mai atractivă oferta sa pentru clienţii PPM. 

Management experimentat capabil sl genereze şi sl gestioneze creşterea activită~ atit prin 
dezvoltare organică, cit şi prin achiziţii 

Istoricul creşterii organice şi prin achiziţii a Grupului se datorează în mare parte echipei puternice de 

conducere a Societăţii. Societatea a dezvoltat sisteme de evaluare a oportunităţilor de achiziţii, finalizând 

analizele şi procesele decizionale detaliate în timp util şi implementând, după finalizarea tranz.acţiei, un 

proces de integrare rapid şi eficient. Grupul şi-a creat pe piaţă reputaţia de "achizitor amiabil", îndeosebi 

datorită faptului că fondatorii/proprietarii societăţilor achiziţionate au posibilitatea de a rămâne implicaţi 
în activitate ca acţionari minoritari şi ca manageri ai filialei. Prin această abordare, MedLife poate conta 

în continuare pe expertiza şi cunoştinţele de piaţă acumulate de aceştia, putând totodată să integrez.e pe 

deplin achiziţia în propriile sisteme şi oportunităţi de captare a venitului. Grupul a deschis şi achiziţionat 
un număr de 101 de unităţi medicale din 2009, obţinând astfel expertiză şi cunoştinţe valoroase pentru 

Grup, care îi vor permite să găsească cea mai bună metodă de extindere continuă şi eficientă. 

Situaţie fmanciară puternică şi bilanţ cu active numeroase 

Rezultatele financiare ale Grupului din 2016 şi din perioada de nouă luni care s-a încheiat la 30 septembrie 

2017 indică o creştere a vânzărilor şi a indicatorului EBITDA la nivelul activităţilor curente. Deşi valoarea 

nominală a datoriei nete a Grupului a crescut începând cu 2014 datorită investiţiilor în unităţi medicale noi şi 

din cauza achiziţiilor, raportul dintre datoria netă a Grupului şi EBITDA indică o creştere uşoară de la 3, 11 în 

2015 Ia 3,15 în 2016, demonstrând capacitatea Grupului de a genera o creştere profitabilă prin valorificarea 

oportunităţilor de afaceri. Recurgând tot mai mult Ia achiziţii pentru a elimina lacunele din portofoliul 

Societăţii din perspectiva ariei geografice deservite sau a serviciilor furnizate, Societatea va putea să 

economisească, în medie, perioada de dezvoltare de 2-3 ani care ar fi necesară, conform estimărilor Grupului, 
pentru valorificarea accelerată a unei unităţi nou înfiinţate. 

Unul dintre punctele forte ale bilanţului MedLife constă în faptul că Societatea deţine unităţi medicale cheie, 

în special spitalele din Bucureşti, Braşov şi Arad. Acestea includ terenul şi clădirile aferente complexului 

Griviţa/ Life Memorial Hospital, Spitalul Pediatric din Bucureşti, terenul şi clădirile aferente principalelor 

unităţi medicale din Braşov şi Arad şi alte unităţi detaliate în secţiunea "Activitate-Model de afaceri" de mai 

jos. În general, clădirile spitalelor implică investiţii masive, între altele, în construirea structurii şi a pereţilor, 
echipamente speciale, cum ar fi instalaţiile pentru fluide medicale sau pentru ventilaţie, precum şi lucrări 

specializate de construcţii pentru unităţile de chirurgie şi de terapie intensivă. Strategia Grupului este să 

achiziţioneze clădirile spitalelor principale pentru a evita mutarea dintr-o clădire închiriată în alta la expirarea 

contractului de închiriere. 
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Accesul la finanţarea necesari pentru extindere 

La data de 30 septembrie 2017, Grupul avea facilităţi de credit aprobate, dar neutilizate în valoare de 

aproximativ 3.326.128 de EUR la băncile sale creditoare, această sumă putând fi folosită pentru refinanţarea 

leasing-urilor în conformitate cu termenii contractelor de credit. 

Strategie 

Strategia Mec!Life se axează pe menţinerea poziţiei de lider. Societatea încearcă să îşi extindă portofoliul de 

unităţi şi servicii, asigurând o acoperire naţională profitabilă pentru a răspunde nevoilor clienţilor existenţi şi 

noi ai Grupului. Societatea urmăreşte oportunităţi de captare a unor venituri suplimentare şi de realizare a 

unor sinergii în cadrul reţelelor şi serviciilor sale curente. Societatea anticipează că va atinge acest obiectiv 

prin creştere organică şi prin achiziţia unor furnizori mai mici de servicii medicale de pe piaţă. Totodată, 

Societatea îşi menţine angajamentul de a asigura clienţilor tratamente medicale sigure şi de calitate, asigurând 

un echilibru între riscurile şi oportunităţile medicale şi obiectivele comerciale ale Grupului. 

Creştere organică 

În perioada 2014 - septembrie 2017, Societatea a deschis o serie de clinici şi alte unităţi medicale, în special 

unităţi de recoltare pentru linia de afaceri Laboratoare. Multe dintre aceste unităţi au capacitatea de a deservi 

un număr mare de pacienţi, ceea ce ar permite creşterea veniturilor şi a contribuţiei lor la profit, pe măsură ce 

se atinge o capacitate mai mare de utilizare. Totodată, Grupul continuă să îşi optimizeze gama de servicii 

oferite în cadrul altor unităţi ale sale, în funcţie de condiţiile specifice ale pieţei locale, încercând să 

îmbunătăţească venitul şi marja de profit pentru fiecare unitate medicală. Prin urmare, se anticipează că 

dezvoltarea constantă şi accelerată a acestor unităţi medicale va îmbunătăţi marjele de profit şi va genera 

creşteri suplimentare ale vânzărilor. 

Societatea valorifică adesea bazele unităţilor medicale achiziţionate pentru a dezvolta în mod organic 

activităţile acestora. Achiziţiile recente menţionate mai jos oferă noi platforme pentru o extindere organică a 

activităţilor. De exemplu, în 2016, Grupul a achiziţionat Diamed Center, care controlează o reţea de 

laboratoare şi centre de recoltare situate, în principal, în Bucureşti. Pe bau acestei achiziţii, Grupul dezvoltă o 

a doua marcă de laboratoare sub marca laboratoarelor "Sffinta Maria" şi se anticipează că acestea vor oferi 

clienţilor care beneficiază de servicii medicale în regim PPS analize de laborator la preţuri mai mici faţă de 

preţurile din laboratoarele marca MedLife. De asemenea, Grupul intenţionează să continue contractele 

existente dintre Diamed Center şi CNAS, însă Societatea anticipează că acest fapt nu va genera o modificare 

semnificativă a expunerii generale a Grupului faţă de contractele CNAS, ca procent din vânzările sale totale. 

La data de 30 septembrie 2017, Grupul avea deschise 24 centre de recoltare sub marca laboratoarelor "Sffinta 

Maria", consolidând astfel achiziţia printr-o creştere organică. 

Achiziţii selective şi integrarea altor operatori de pe piaţă 
Grupul intenţionează să îşi extindă în continuare oferta de servicii şi nivelul de acoperire geografică prin 

achiziţii strategice. Grupul estimează că, în 2017, 2 ,5 % din cifra de afaceri va fi generată de unităţi pe care le-

,,:0-,,.1:.lâi:a'a : ·onat în primele nouă luni ale anului 2017. 
~ '., 

/ , ~ tegj~ achiziţii a Grupului constă în urmărirea achiziţiei unor societăţi regionale sau a altor societăţi cu <t'{; #ţie gi ografică sau o gamă de servicii complementare portofoliului existent al Grupului sau care oferă 
'*$ Q~ rtwl\~ a includerii în oferta de servicii a unor noi specialităţi medicale, care ar putea genera sinergii cu 

ltivităţile existente ale Grupului şi oferi activităţilor existente potenţialul de a capta venituri noi. După ,..,, 
realizarea achiziţiilor, în general, Grupul introduce specialităţi şi servicii MedLife pe care nu le oferea anterior 

sau îmbunătăţeşte serviciile oferite de societatea achiziţionată pentru a atinge standardele Grupului. În 
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numeroase cazuri, Grupul reinvesteşte fluxul de numerar al societăţii achiziţionate, precum şi resursele 
suplimentare, în scopul extinderii activităţii noii filiale. 

Strategia de achiziţii a Grupului se bazează pe încurajarea acţionarilor fondatori ai societăţii achiziţionate să 

rămână implicaţi în activitatea integrată, după achiziţie, şi să deţină un pachet minoritar în societatea 

respectivă. Deşi Grupul a avut şi achiziţii care au vizat 100% din capitalul societăţilor preluate, conducerea 

Grupului consideră că această abordare corespunde în general obiectivelor vânzătorilor şi extinde negocierile 

dincolo de aspecte legate de preţ, oferind Grupului un avantaj faţă de strategiile bazate pe preluarea a I 00% 

din capitalul societăţilor ţintă. Drepturile acţionarilor minoritari sunt atent negociate pentru a asigura 

conformitatea cu cadrul general de guvernare al Grupului. 

Strategia de achiziţii a Grupului are în vedere integrarea completă a unităţilor achiziţionate în sistemul 

MedLife, asigurând uniformitatea serviciilor, mărcii şi a altor standarde la nivelul întregii afaceri. Funcţiile 

suport ale Grupului, precum managementul resurselor umane, contabilitate, marketing, relaţii cu publicul şi 

achiziţii sunt centralizate, reducând în acest mod costurile şi sporind eficienţa în cadrul acestor funcţii. Grupul 

acordă o atenţie deosebită soluţiilor IT, un element critic pentru îmbunătăţirea serviciilor cu clienţii şi încearcă 

să îşi transfere know-how-ul acumulat către societatea achiziţionată. Ultimele achiziţii şi integrări ale 

Grupului oferă o foaie de parcurs clară pentru achiziţiile ulterioare. 

Prin achiziţionarea de clinici şi laboratoare, Grupul poate să răspundă în mod direct nevoilor pacienţilor care 

accesează pachete de prevenţie. Profitul care anterior era generat pentru partenerii NetLife care ofereau 

servicii pacienţilor PPM ai Grupului în zona de servicii a societăţii achiziţionate este obţinut acum direct de 

Grup. NetLife este o reţea de clinici partenere cu care Grupul a negociat tarife pentru serviciile prestate 

clienţilor săi PPM. 

Pentru îndeplinirea acestei strategii, în anul 2016, Societatea a finalizat următoarele achiziţii: 

• Dent Estet Clinic S.A., care a furnizat Grupului o platformă puternică pentru dezvoltarea ulterioară a unei 

linii de afaceri de sine stătătore de Stomatologie, după deschiderea primei clinici dentare independente a 

Grupului în mai 2015. Prin această achiziţie, Grupul a devenit liderul acestui segment de piaţă foarte 

fragmentat. Grupul a identificat deja şi evaluează alte posibile achiziţii pe linia de afaceri Stomatologie. 

• Diamed Center S.R.L., operator de laboratoare care este folosit ca bază de lansare a mărcii de laboratoare 

"Sfânta Maria". 

• Prima Medical S.R.L., care operează un centru de imagistică situat în Craiova, care completează oferta 

actuală a Grupului în regiune. 

• Stern Cells Bank S.A., cu o activitate complementară serviciilor de maternitate ale Grupului. Grupul 

externaliza în trecut aceste servicii şi adăugarea în portofoliul său a băncii de celule stern îi permite 
Grupului să capteze venit şi profit suplimentar. 

....,V.:!c,, 
• Centrul Medical Panduri S.A., societate medicală care deţine în Bucureşti două clinici şi un labonifo 

achiziţie care extinde prezenţa Grupului în Bucuresti. ~' ~ ~ ·_-; 
• ·~ c:;;,..fd f 

În perioada de 9 luni, care s-a încheiat la 30 septembrie 2017, Societatea a finalizat următo~!tfâtnUiîţiiAr p 
. -" ~-

. , Almina Trading S.A., societate care oferă servicii medicale integrate de ambulatoriu, imagistica,,şi_ţim!',li' e 
' •-.rr•"r 

de laborator, care are o activitate de 20 de ani pe piaţa locală şi este cel mai mare operator medical din 

judeţul Dâmboviţa; 

• Anima Specialty Medical Services S.R.L., societate care oferă servicii medicale şi care are în componenţă 

6 policlinici şi un laborator, peste 200 de angajaţi, specialişti medicali şi personal de suport, fiind prima 

reţea de medicină privată cu reţea proprie de medicină de familie din România şi unul dintre cei mai mari 
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furnizori privaţi de servicii medicale de ambulatoriu pentru servicii decontate de Casa de Asigurări de 

Sănătate a Municipiului Bucureşti ("CASMB"). 

• Anima Promovare şi Vânzări S.R.L., societate care desfăşoară activităţi de închiriere şi subînchiriere de 

spaţii pentru societăţi din industria medicală şi farmaceutică, subînchiriind inclusiv anumite locaţii către 

clinicile Anima. 

• un nou pachet de 40% din banca de celule stern Stern Cells Bank din Timişoara, una dintre cele mai 

modeme şi bine echipate bănci de celule stern din sud-estul Europei, în luna iunie 2017. 

• 3 procente suplimentare din Grupul Genesys Medical Clinic din Arad, unul dintre cei mai mari operatori 

privaţi de servicii medicale din zona de vest a României, Grupul deţinând la momentul Prospectului 

pachetul majoritar de 58%. 

• pachetul majoritar de 55% al companiei Valdi Medica SRL care deţine spitalul Humanitas din Cluj. 

Acesta oferă o gamă de servicii medicale axate cu precădere pe tratamente chirurgicale, dar deţine în 

portofoliu şi specialităţi medicale acordate în regim ambulatoriu care susţin activitatea chirurgicală prin 

consultaţii multidisciplinare preoperatorii, tratamente şi urmărire postoperatorie. 

MedLife a semnat in octombrie 2017 achiziţionarea întregului pachet de acţiuni a diviziei de servicii medicale 

Polisano, unul dintre cei mai mari operatori medicali privaţi din România. Înfiinţat în anii '90, Polisano este 

primul grup complet integrat în domeniul medical din România. Acesta include o serie de patru clinici cu 

laboratoare proprii situate în Bucureşti şi Sibiu, un spital privat - Spitalul European Polisano din Sibiu -

recunoscut ca fiind unul dintre cele mai modeme şi mai performante unităţi spitaliceşti din România, un centru 

de fertilizare in vitro şi cea mai mare maternitate privată din Transilvania. Tranzacţia va fi finalizată odată cu 

validarea acesteia de către Consiliul Concurenţei şi a îndeplinirii condiţiilor suspensive. 

Societatea menţine o bază activă cu posibile societăţi care ar putea fi achiziţionate şi analizează piaţa, în mod 

periodic, în căutare de astfel de oportunităţi. Având o poziţie de lider şi o marcă puternică, Societatea este 

abordată în mod frecvent de consultanţi şi reprezentanţi ai unor societăţi care ar putea fi vizate de o achiziţie. 

Odată cu accelerarea consolidării pieţei şi cu dispunerea de finanţări suplimentare, Societatea anticipează că 

va realiza în continuare achiziţii pentru a complementa creşterea sa organică. 

Structura corporativă 

Schema de mai jos indică structura corporativă simplificată a Grupului, inclusiv filialele importante ale 

Grupului. O scurtă descriere a societăţilor din cadrul Grupului este inclusă mai jos. 
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Societatea a fost înfiinţată în 1996. La data Prospectului Societatea este deţinută în proporţie de 51,07 51 % de 

Mihail Marcu, Nicolae Marcu şi Mihaela Gabriela Cristescu. Intemational Finance Corporation, membru al 

Grupului Băncii Mondiale, deţine o participaţie de 5% în capitalul social al Societăţii şi un număr de acţionari 

persoane fizice şi juridice deţin în mod agregat 43,9249% din capitalul social al Societăţii. Potrivit datelor 

publicate pe pagina de internet a BVB, la 21 decembrie 2016, Charlemagne Capital (IOM) Limited a raportat 

o deţinere de 7 ,2168% din capitalul social şi drepturile de vot, iar Allianz-Tiriac Pensii Private a raportat o 

deţinere de 5,31 % din capitalul social şi drepturile de vot în Societate. 

La 30 septembrie 2017, Societatea operează un număr de 8 spitale, 50 de clinici, 9 clinici dentare1.,ţ~._de 

laboratoare, 10 farmacii şi 143 puncte de recoltare. "<J,s,~ 
1' 

t.l} ~~ ~ 
Accipiens : !ol '!tt,.ţ' el'' z 

i• 

Accipiens S.A. ("Accipiens") este o societate care îşi desfăşoară activitatea în Arad şi care op~~i">ij,îtaluf 

Genesys din Arad prin intermediul societăţii Genesys Medical Clinic S.R.L. ("Genesys"), pe c~o deţine ~ 
procent de 99,83%. În iunie 2017, MedLife şi-a majorat deţinerea în capitalul social al Accipie~; '·1~ if%, 

restul de 42% din acţiunile societăţii sunt deţinute de acţionari minoritari, care sunt foştii proprietari ai 

Accipiens. Genesys deţine o participaţie de 95% din Bactro S.R.L. ("Bactro"), restul de 0,5% fiind deţinut de 

Accipiens. 
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RURMedical 

RUR Medical S.A. ("RUR Medical") este o societate care desfăşoară activităţi de asistenţă spitalicească, care 

operează maternitate& ~:. dinic& Eva din Braşov, România. MedLife controlează 100% din ~apitalul social al 

RUR Medical ( direct şi indirect prin Bahtco) după achiziţia finalizată în octombrie 2011. 

PDR 

Policlinica de Diagnostic Rapid S.A. ("PDR") este o societate care desfăşoară activităţi medicale specializate, 

care operează, în mod direct şi prin intermediul societăţilor pe care le controlează, spitalul PDR al Grupului, 

Hiperclinica PDR, Hiperclinica Livada, precum şi un număr de laboratoare din Braşov, România. MedLife a 

achiziţionat 80,008% din capitalul social al PDR în august 2010, restul participaţiilor de 19,992% fiind 

deţinute de acţionarii minoritari, care sunt foştii proprietari ai PDR. Grupul deţine prin PDR o participaţie de 

60% în Histo S.R.L., de I 00% în Medapt S.R.L. şi de 80% în Policlinica de Diagnostic Rapid Medis S.R.L. 

Bahtco 

Bahtco Invest S.A. ("Bahtco") este o societate de dezvoltări imobiliare şi acţionează totodată ca societate de 

tip holding în raport cu diferite alte societăţi din cadrul Grupului. MedLife controlează 100% din capitalul 

social al Bahtco ( direct şi indirect, prin PharmaLife Med) după achiziţia finalizată în 2011. 

CentrulMedicalSAMA 

Centrul Medical SAMA S.A. ("CM Sama") este o societate care desfăşoară activităţi medicale specializate, 

care operează, în mod direct sau prin intermediul societăţilor controlate de ea, Hiperclinica MedLife Craiova, 

care poate oferi servicii de spitalizare de zi, precum şi serviciile obişnuite oferite de clinici, şi o reţea de 

laboratoare din Craiova şi din alte oraşe din zona de sud-vest a României. MedLife a finalizat achiziţia a 55% 

din capitalul social al CM Sama în februarie 2015, iar restul de 45% este deţinut de acţionarii minoritari care 

sunt foştii proprietari ai CM Sama. 

CM Sama controlează 60% din capitalul social al Ultratest S.A. ("Ultratest"), societate care desfăşoară 

activităţi de laborator, în care MedLife deţine 18%, iar restul participaţiei de 22% este deţinută de acţionarii 

minoritari ai Ultratest. 

Vital Test 

Vital Test S.R.L. ("Vital Test") este o societate controlată 100% de Grup, deţinută în proporţie de 60% de 

Societate şi 40% de Bathco. 

Biotest Med S.R.L. 

Biotest Med S.R.L. ("Biotest Med") este o societate controlată 100% de Grup, deţinută în proporţie de 75% 

de Societate şi 25% de Bathco. 

PharmaLife Med 

/.;i'.r:~ harmaLife Med S.R.L. ("PharmaLife") este o societate care desfăşoară activităţi farmaceutice, care 
p-~,--·; · 1'\sP.$~ază împreună cu Biofarrn Farmec S.R.L. (societate controlată prin Accipiens) farmaciile Grupului. 

: P~ «f e<Y\îfe a înfiinţat PharrnaLife şi este asociat unic deţinând 100% din capitalul social. 
9J..:,; c'lf ., 

QJfY ,f5 Medfl.ife Broker de asigurări 
-~~ t5'.:" ,:· ' 
~ ~ed Life Broker de Asigurare şi Reasigurare S.R.L. ("MedLife Broker de asigurilri") este o societate care 
,..._, desfăşoară activităţi de intermediere în asigurări. MedLife lnsurance Broker este controlată integral de 

MedLife, care deţine o participaţie de 99, 1611 % în capitalul social al MedLife Insurance Broker, restul 

participaţiei de 0,8389% fiind deţinută de Dorin Preda (care este membru în Consiliul de Administraţie al 

MedLife). 
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MedLife Ocupaţional 

Med Life Ocupaţional S.R.L. ("MedLife Ocupaţional") este o societate care desffişoară activităţi de asistenţă 

medicală generală. MedLife o~upaţional ecte controlată integral de MedLife, ~are deţine o participaţie de 

95% în capitalul social al MedLife Ocupaţional, restul participaţiei de 5% fiind deţinută de PharmaLife. 

Prima Medical 

Prima Medical S.R.L. ("Prima Medical") operează ca un centru imagistic în Craiova, România. MedLife a 

finalizat achiziţia a 100% din capitalul social al Prima Medical (deţinut direct şi indirect prin Bahtco) în luna 
martie 2016. 

Diamed Center 

Diamed Center S.R.L. ("Diamed Center") operează două clinici, o unitate de recuperare medicală, o unitate 

de chirurgie plastică, o reţea de laboratoare (inclusiv puncte de recoltare) în Bucureşti şi în diverse alte oraşe 

din Sud-Estul României. MedLife a finalizat achiziţia a 100% din capitalul social al Diamed Center ( deţinut 
direct şi indirect, prin Bahtco) în luna martie 2016. 

Stem Cells Bank 

Stern Cells Banlc S.A ("Stern Cells Bank") operează ca bancă de celule stern în Bucureşti şi Timişoara, 

România. MedLife a finalizat achiziţia a 60,0626% din capitalul social al Stern Cells Bank în luna martie 

2016, iar in luna iunie 2017 Societatea a achiziţionat, alaturi de Bahtco Invest S.A., şi restul pachetului de 

39,9374% din capitalul social, deţinând astfel la data Prospectului 99,9667% din capitalul social al Stern Cells 

Bank, iarsocietatea Bahtco Invest S.A detinand restul de 0,0333% din capitalul social al societatii Stem Cells 

Bank S.A.. 

DentEstet 

Dent Estet Clinic S.A. ("Dent Estet") este o societate care activează în domeniul serviciilor stomatologice, 

operând în mod direct şi prin intermediul societăţilor în care deţine un pachet majoritar de acţiuni 8 clinici 

dentare în Bucureşti şi Timişoara şi un laborator de tehnică dentară. MedLife a finalizat achiziţia a 60% din 

capitalul social al Dent Estet în iulie 2016, restul de 40% fiind deţinut de fondatorul Dent Estet. 

Dent Estet deţine participaţii majoritare în diferite societăţi implicate în domeniul serviciilor stomatologice, 

după cum urmează 75% în Aspen Laborator Dentar S.R.L., 51,61% în Dent A Porter S.R.L., 52,94% 

Dentestet K.ids S.R.L, 52% Dentist 4 Kids S.R.L. ŞI 51 % Green Dental Clinic S.R.L.. 

Centrul Medical Panduri 

Centrul Medical Panduri S.A. ("CM Panduri") este o societate care oferă asistenţă medicală specializată în 

două clinici şi un laborator din Bucureşti. MedLife a finalizat achiziţia a 90% din capitalul social al G_M 

Panduri în octombrie 2016, restul de 10% fiind deţinut de un acţionar minoritar care este proprietarul ~~ tr, 
al CM Panduri. /4} ~,i, f!r• ·t: 

' Vt -i:-.19 li"' z 

Almina Trading } APROBA.r } 
~ .J: 

Almina Trading S.A. ("Almina") este o societate care oferă servicii medicale integrate de iµ,p.bulatoriu-> 

imagistică şi analize de laborator, prezentă pe piaţa din Dâmboviţa şi Ilfov cu 7 centre medicif i..Vîn 
Târgovişte şi 2 în Pucioasa) şi două laboratoare (Târgovişte şi Buftea), oferind pacienţilor săi servicii 

integrate de ambulatoriu, imagistica şi analize de laborator. Cele şapte unităţi sunt dotate cu echipament 

medical performant şi au la dispoziţie o echipa medicală cu peste 125 de specialişti. MedLife a finalizat 

achiziţia a 80% din capitalul social al Almina în martie 20 I 7, restul de 20% fiind deţinut de acţionarii 

minoritari fondatori ai societăţii. 
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Anima Specialty Medical Services 

Anima Specialty Medical Services S.RL. ("Anima") este o societate care oferă servicii medicale fiind unul 

dintre cei mai mari furnizori privaţi~ cervicii :n.edicale de ambulatoriu în contract C!! CASMB, :!Coperind 

peste 15 de specialităţi, printre care medicină de familie, obstetrică - ginecologie, ORL, endocrinologie, 

oftalmologie, dermato - venerologie, cardiologie, psihiatrie, reumatologie, gastroenterologie, alergologie şi 

imunologie clinică. Anima are în componenţă 6 policlinici şi un laborator, peste 200 de angajaţi, specialişti 

medicali şi personal de suport, fiind prima reţea de medicină privată cu reţea proprie de medicină de familie 

din România. MedLife a finalizat achiziţia a 100% din capitalul social al Anima în mai 2017. 

Anima Promovare şi Vândri 

Anima Promovare şi Vânzări S.R.L. ("Anima Promovare") este o societate care desfăşoară activităţi de 

închiriere şi subînchiriere de spaţii pentru societăţi din industria medicală şi farmaceutică, subînchiriind 

inclusiv anumite locaţii către clinicile Anima. MedLife a finalizat achiziţia a 100% din capitalul social al 

Anima Promovare în mai 2017. 

Valdi Medica 

Valdi Medica S.R.L. ("Valdi") este o societate care deţine Spitalul Humanitas din Cluj. Acesta oferă o gama 

de servicii medicale axate cu precădere pe tratamente chirurgicale, dar deţine în portofoliu şi specialităţi 

medicale acordate în regim ambulatoriu care susţin activitatea chirurgicală prin consultaţii multidisciplinare 

preoperatorii, tratamente şi urmărire postoperatorie. MedLife a finaliz.at achiziţia a 55% din capitalul social al 

Valdi în septembrie 2017, restul de 45% fiind deţinut de 2 acţionari minoritari care sunt proprietarii anteriori 

ai Valdi. 

Polisano 

MedLife a semnat in octombrie 2017 achiziţionarea întregului pachet de acţiuni a diviziei de servicii medicale 

Polisano, unul dintre cei mai mari operatori medicali privaţi din România. Înfiinţat în anii '90, Polisano este 

primul grup complet integrat în domeniul medical din România. Acesta include o serie de patru clinici cu 

laboratoare proprii situate în Bucureşti şi Sibiu, un spital privat - Spitalul European Polisano din -ibiu -

recunoscut ca fiind unul dintre cele mai moderne şi mai performante unităţi spitaliceşti din România, un 

centru de fertilizare in vitro şi cea mai mare maternitate privată din Transilvania. Tranzacţia va fi finalizată 

odată cu validarea acesteia de către Consiliul Concurenţei şi a îndeplinirii condiţiilor suspensive 

Model de afaceri 

Modelul de afaceri MedLife este axat pe fumizarea de servicii companiilor şi clienţilor persoane fizice. 

Societatea încearcă să capteze sumele cheltuite pentru serviciile medicale private de către aceşti clienţi în 

toate etapele unei probleme medicale: prevenţie, diagnostic şi tratament, oferind o gamă variată de servicii 

medicale prestate în cadrul unor unităţi medicale moderne, de înaltă calitate, de echipe profesioniste de 

medici, asistenţi şi personal auxiliar. Societatea pune un accent deosebit pe serviciile de asistenţă clienţi, 

operând o infrastructură IT şi un centru de asistenţă clienţi şi de vânzări care a deservit peste 5 milioane de 

pacienţi unici, reprezentând 1 din 4 români . 

• 10 FIN ctivităţile Grupului sunt împărţite în şase linii de afaceri: 
°!('~'i',- -4,1; 

,0 c/. 
/' ,~ ,._,_ "',e Corporate: Linia de afaceri Corporate oferă PPM clienţilor corporativi pe bază de abonament, oferit 

· (/f) d3" • ca parte din pachetele de beneficii de către respectivii clienţi salariaţilor lor. Aceste programe, care 

~a- j Sf) sunt concentrate pe prevenţie prin intermediul examenelor medicale periodice şi oferă acces la 

~ <I- serviciile de diagnostic, completează serviciile de medicină a muncii impuse de lege, pe care clienţii 

corporativi le contractează de asemenea de la MedLife în baza ofertei PPM. La data de 30 
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septembrie 2017, MedLife avea peste 570.000 de abonaţi la programele sale, din peste 4.500 de 
societăţi diferite. 

• Clinici: Linia de afaceri Clinici include serviciile de tratament ambulatoriu şi de imagistică de 
diagnostic ale Grupului. Clinicile oferă consultaţii de medicină generală şi specializată şi includ 
serviciile de imagistică de diagnostic în ambulatoriu ale Grupului. Unele dintre clinicile sale oferă, 

de asemenea, servicii de spitalizare de zi. La data de 30 septembrie 2017, Grupul acoperea peste 45 
de specialităţi medicale în cele 50 de clinici ale sale cu 51 O cabinete medicale. 

• Spitale: Linia de afaceri Spitale acoperă activităţile de spitalizare ale Grupului, care constau într-o 
gamă variată de specializări medicale şi chirurgicale. Grupul deţine 5 autorizaţii de spitalizare, care 
cuprind activităţile aferente liniei de afaceri. Una dintre autorizaţii a fost emisă pentru un spital şi 
alte 3 secţii externe. În plus faţă de acestea, Grupul a obţinut suplimentar autorizaţii de spitalizare de 
zi pentru trei unităţi care operează în locaţiile unor Clinici şi fumizează numai servicii de spitalizare 
de zi (şi anume, Iaşi, Craiova şi Timişoara). Rezultatele financiare obţinute din aceste trei servicii de 
spitalizare de zi sunt înregistrate în secţiunea Clinici. Grupul consideră aceste unităţi drept părţi 
funcţionale ale hiperclinicilor situate în Iaşi, Craiova şi Timişoara. Cele 8 spitale ale Grupului şi cele 
trei unităţi suplimentare de spitalizare de zi dispun de un număr total de 613 de paturi autorizate şi 25 
de blocuri operatorii la data de 30 septembrie 2017, formând cel mai mare lanţ de spitale private din 
România. 

• Laboratoare: Linia de afaceri Laboratoare vizează efectuarea de analize de laborator biochimice, 
hematologice, de coagulare, imunologice, microbiologice, anatomice, patologice, citologice, de 
biologie moleculară şi toxicologice. În cadrul liniei de afaceri de Laboratoare s-au efectuat un număr 
de peste 4.223.000 analize de laborator în anul 2016. La data de 30 septembrie 2017, Grupul procesa 
probele prelevate în 29 de laboratoare şi opera 143 de puncte de recoltare pe întregul teritoriu al ţării. 

• Farmacii: Linia de afaceri Farmacii oferă produse pe bază de reţetă, produse în vânzare liberă şi alte 
produse medicale asociate în 1 O farmacii deschise în cadrul clinicilor Grupului. 

• Stomatologie: Linia de afaceri Stomatologie furnizează o gamă variată de servicii stomatologice 
care variază de la examinări simple până la operaţii chirurgicale complexe. La data de 30 septembrie 
2017, cele 9 unităţi stomatologice în funcţiune includeau 3 clinici axate pe servicii stomatologice 
pentru copii, una în Timişoara şi două Bucureşti, o clinică axată pe servicii stomatologice pentru 
adolescenţi şi 5 clinici pentru adulţi. 

Modelul de afaceri şi de venituri al Grupului se axează pe puterea de cumpărare a clienţilor persoane juridice 
şi persoane fizice, cu privire la serviciile medicale, în timp ce contribuţia statului prin CNAS reprezintă mi".,;'i½ 
supliment, şi nu venitul de bază al activităţilor MedLife. /) ~ _,, ~ţ, 

.i..~@ţ./!:;; ~ 

Linia de afaceri Corporate îşi axează vânzările de PPM pe societăţile şi afacerile din România. ÎIAgqJJ.ey; J 
vânzările sunt sub forma contractelor anuale care sunt încheiate în urma unor procese de negociere sau i t3} 
licitaţie. Aria extinsă de activitate, gama variată de servicii şi reputaţia prestării unor servicii de ca'îitate,,::~~ .:51/ 
către MedLife reprezintă argumente cheie pentru vânzări. Termenii contractuali impun clienţilor, în general, 
plăţi lunare, cu o perioadă de creditare de 30 de zile. Sistemul IT al Grupului permite controlul accesului 
clienţilor PPM la serviciile acestuia, asigurându-se că persoanele care încalcă obligaţiile contractuale nu vor 
putea să continue să beneficieze de serviciile medicale ale Grupului. 

Plăţile PPS sunt efectuate, în general, de către pacienţi, în numerar sau prin intermediul plăţilor cu cardul de 
credit la momentul prestării serviciului, reducând riscul de credit şi creanţele. 
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Pacienţii cu asigurare medicală de stat sunt trataţi în baza contractelor anuale agreate cu CNAS. Termenul de 

plată conform contractelor este de 25 de zile, chiar dacă termenul mediu real de plată a creanţelor era de 60 de 

2:He pentru vânzările realizate prin CNAS, !:!. sfârşitul anului 2016. MedLife monitorizează !:!! atenţie 

utilizarea fondurilor de stat pentru a se asigura că se încadrează în sumele contractate, reducând riscul acestor 

creanţe. 

În toate segmentele sale de activitate, gradul în care Grupul se bazează pe vânzările provenite din finanţarea 
din partea CNAS continuă să fie redus. Linia de afaceri Farmacii are cel mai ridicat procent al vânzărilor sale 

provenit din finanţarea CNAS. Acest fapt reflectă un sistem în care multe medicamente prescrise pacienţilor şi 

cumpărate din farmaciile Grupului sunt rambursate integral sau parţial de către CNAS. Această finanţare 

CNAS specifică nu face obiectul unui anumit contract cu Grupul, ci este rambursată în baza programelor 

naţionale. 

Fondurile CNAS au reprezentat un procent total de 14% din totalul vânzărilor Grupului pentru primele nouă 

luni ale anului 2017, însă acestea au fost împărţite pe diferite contracte şi au fost plătite din diferite bugete 

CNAS, reducând riscul unui impact semnificativ asupra Grupului în cazul în care un anumit contract ar 

înceta. 

Marketing-ul serviciilor de sănătate MedLife şi sistemele sale IT 

O parte importantă a succesului Grupului o constituie dezvoltarea puternică şi gestionarea vânzărilor sale şi 

expertiza de marketing a acestuia. MedLife este una dintre societăţile inovatoare principale de pe piaţă şi un 

punct de referinţă important pentru concurenţii acesteia. Încă de Ia începutul activităţii sale, MedLife s-a axat 

pe marketingul sistematic al produselor acesteia şi a creat o bază de clienţi considerabilă. 

Activităţile de vânzări MedLife includ un departament de Marketing responsabil cu promovarea mărcii şi a 

serviciilor MedLife. Echipele de vân.zări colaborează la nivel de linie de afaceri cu: 

• O echipă a liniei de afaceri Corporate, împărţită în echipe separate de vânzări, care se axează pe 

fidelizarea şi dobândirea clientelei, asigurând un nivel ridicat al serviciului de asistenţă clienţi pentru 

persoanele cheie aflate în poziţii de decizie în legătură cu achiziţiile. 

• O echipă a liniei de afaceri Laboratoare, care promovează serviciile MedLife către comunitatea 

medicală, către clinici şi spitalele mici care nu aparţin MedLife şi către alte surse potenţiale de 

clienţi. Dezvoltarea mărcii laboratoarelor "Sfânta Maria" a condus Ia crearea unei echipe de vânzări 

separate axată pe dezvoltarea mărcii respective. 

MedLife dispune de o infrastructură IT solidă care sprijină desfăşurarea activităţilor sale în general, 

reprezentând unul dintre cele mai importante instrumente de asistenţă clienţi. La jumătatea anului 2013, 

MedLife şi-a actualizat programul software şi sistemele IT pentru a oferi fişe integrate ale pacienţilor şi un 

sistem cuprinzător de monitorizare şi gestionare. Implementarea noului program a permis MedLife să asigure 

fişe electronice ale pacienţilor care cuprind informaţii sistematizate din toate liniile sale de afaceri şi să ofere 

acces_ cestea prin intermediul tuturor liniilor sale de afaceri - Clinici (inclusiv imagistică de diagnostic), 

~ Î ~t6f:r61, ;~· Spitale. Sistemul său IT reprezintă şi un element important pentru asigurarea loialităţii 
:fli . • îR_W' . t fişele medicale ale pacientului sunt stocate în mod profesionist şi accesibile dintr-un singur 

loc; ,_. 8'~ · 
~-;1i? ţif ~ 

De
1
as~ ene~r:t!ÎedLife a implementat soluţii complexe pentru centrele de relaţii cu clienţii (call center), care 

gestionează programările pacienţilor. Având acces la infonnaţiile clienţilor, cum ar fi situaţia şi conţinutul 

PPM, centrul de relaţii cu clienţii gestionează numărul programărilor şi gama de programări dintre plătitori 

PPM şi PPS. Gestionarea acestui flux include promovarea unor locaţii sau medici alternativi pentru a gestiona 

într-o manieră mai eficientă capacitatea şi traficul direct către locaţiile mai noi. MedLife consideră că centrul 

său de asistenţă clienţi reprezintă o parte importantă a reputaţiei şi a notorietăţii serviciilor sale. 
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Corporate 

Prezentare generală 

Linia de afaceri Corporate oferă PPM pe bază de abonament, în general, clienţilor corporate, ca parte din 
pachetele de beneficii acordate de aceştia salariaţilor lor. Aceste programe, care se axează pe prevenţie, cum 

ar fi examenele medicale periodice şi accesul la serviciile de diagnostic, completează serviciile de medicină a 

muncii impuse de lege pe care clienţii corporate le contractează de la Med.Life sub formă de PPM Standard. 

PPM (Pachete de prevenţie medicală) 

PPM oferite de Grup acoperă următoarele servicii: 

• Servicii obligatorii de medicină a muncii, care includ, în principal, examenele medicale anuale ale 

angajaţilor şi servicii specifice, în funcţie de domeniul de activitate al clientului. Multe societăţi 

încep prin a achiziţiona servicii de medicină a muncii în baza abonamentului PPM "Standard" şi, 

ulterior, adaugă beneficii în cadrul unor PPM mai cuprinz.ătoare de la acelaşi furnizor pentru anumiţi 

sau toţi angajaţii acestora, oferind o oportunitate de vânzare suplimentară pentru furnizorul de 
servicii de medicină a muncii. 

• Planuri de sănătate generale, "în scop de prevenţie", oferind acces extins la medicii de medicină 

generală şi anumiţi specialişti din clinicile Grupului, precum şi la analize de laborator specifice şi la 

servicii de imagistică de diagnostic pentru pachete de servicii mai sofisticate. Serviciile respective 

variază în funcţie de tipul de pachet. 

Venitul generat de PPM nu este atribuit liniei de afaceri care furnizează serviciul clientului PPM, toate 

veniturile fiind atribuite liniei de afaceri Corporate. Cu toate acestea, pe măsură ce clientul este supus unor 

proceduri mai detaliate de stabilire a diagnosticului şi de examinare, Clinicile, Laboratoarele şi Spitalele 

captează venituri în regim PPS de la clienţii PPM. Elementul de bază al modelului de captare a veniturilor 

Grupului îl constituie oportunitatea oferită clientului PPM de a continua procedurile în mod neîntrerupt în 
sistemul MedLife. 

În general, pacienţii PPM doresc să beneficieze de servicii medicale în proximitatea acestora. în zonele în 

care Med.Life nu este prezentă, Grupul a dezvoltat reţeaua "NetLife", care este o reţea de clinici partenere cu 

care Med.Life a negociat tarife pentru deservirea clienţilor săi PPM. Pe măsură ce MedLife îşi extinde aria de 

acoperire, rolul NetLife se diminuează, unităţile proprii captând profitul şi vânzările ulterioare obţinute de la 
aceşti clienţi PPM. 

Serviciile de medicină a muncii sunt fumizate de linia de afaceri Corporate în clinicile dedicate, în anumite 

situaţii în cadrul altor clinici ale Grupului şi în mod direct la sediul clientului, în cazul clienţilor mai mari. De 

asemenea, Grupul deţine un număr de 40 de autovehicule dedicate serviciilor de medicină a muncii, care se 

deplasează în anumite locaţii pentru a deservi clienţii. Un număr de aproximativ 462 de medici şi alţi membri 

ai personalului medical erau alocaţi serviciilor de medicina muncii în cadrul liniei de afaceri Corporate,J~,~ta 

de 30 septembrie 2017. ·-ţ~~ '-1. &.,, ('I:' iit~ ~-~~,: -.n 
OfertaPPM AP ~~ [ 

Pachetele PPM includ de la pachete "Standard", care oferă servicii de medicină a muncii pe car~~Ş8Jiet1~ 
este obligată prin lege să le asigure angajaţilor săi, până la pachete "Executive", care oferă un'llC~~~ ~!ţjk{g 
la specialităţi şi reduceri la tarifele publicate pentru anumite servicii specializ.ate ale Med.Life. Tabeltif de mai 

jos prezintă pe scurt pachetele standardizate actuale din oferta Grupului la data de 30 septembrie 2017. 

Anumite pachete şi condiţii pot fi adaptate pentru a corespunde necesităţilor clienţilor mai mari şi a asigura 

continuitatea competitivităţii MedLife. 
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S..vicii selectate 

Servicii medicale de urgcn!A la sediul X ,J ,J ,J ,J 
oocieta)ii 

Medic de medicină gcncnill X ,J ,J ,J ,J 

Specialişti X X ,J ,J ,J 

Biochimie, hanatologie, microbiologie, X o datl pc an pe bază de pe bază de pe bar.ide 
histologic, toxioclogie trimitere trimitere trimitere 

Teste de aleqjie, anali7.C dcnnatologice, X X reducere de 20"/4 v v 
spirometrie simplă 
Markeri tumorali, mam:ri mdocrini, X X reduc= de 20% pe bază de pe bară de 
im11110logie, markeri oooti, etc. trimitere 1rimitcrc 

Autoimunitate, biologie moleculari, X X reduccrc de I 0% rmw:=de20% reducere de 20% 
anatomie patologici 

Analize cardiologice (de ""·• X X reducere de 20% la cer..-.: la= 
ccocardiogralie, monilorizan: Holter) 

UIII1lsunete 2D X X dupa CO!llllltaţic pe bază de pebazlde 
trimitere trimitere 

Uhnisunele3D X X reduccrc de 20% pe bază de pebazlde 
trimiten, trimitere 

Dermatologic (de ""·• intcrvcn)ii X X reduccrc de 10% reduc= de 15% t<duc""' de 20% 
cbirmgicale cu laser, intcrvcn)ii 
cbirmgicale millon,) 

Fiziotcnpje X X reduccrcde10% reduc= de 20% reducere de 30% 
Linie de asistODI! medicali telefonici X nelimitat nelimitat nelimitat nolimilat 
24124 

Pentru perioada de 9 luni încheiată la data de 30 septembrie 2017, preţul PPM (calculat în haz.a vânz.ărilor 

totale aferente liniei de afaceri Corporate pentru perioada respectivă împărţit la numărul mediu de PPM 

vândute în perioada respectivă) a fost de 185 RON pe PPM. În trecut, Grupul a reuşit adesea să vândă 
suplimentar clienţilor pachetului "Standard" programe cu o valoare mai ridicată, întrucât angajaţii acestora se 

familiarizau cu serviciile Med.Life şi doreau să includă mai multe servicii ca parte din beneficiile acestora. 

Procesul de vinzare PPM 

Procesul de achiziţie standard desfăşurat de societăţi pentru selectarea unui furnizor de servicii de medicină a 

muncii sau de servicii PPM mai cuprinzătoare poate dura până la şase luni. De regulă, societăţile mai mari 

solicită propuneri din partea furnizorilor de servicii medicale şi negociază cu cei mai buni ofertanţi. 

Contractele sunt încheiate pe perioade cuprinse intre un an şi trei ani şi pot fi prelungite pentru perioade 

suplimentare. 

La selectarea unui furnizor de servicii medicale, raportul calitate-preţ, gama serviciilor medicale şi acoperirea 

geografică sunt elemente esenţiale. MedLife se încadrează foarte bine în aceste criterii, având cel mai 

cuprinzător portofoliu de unităţi medicale, cea mai mare acoperire naţională şi o marcă recunoscută. 

Med.Life este cel mai mare furnizor de PPM, conform Raportului PMR pe 2016, în ceea ce priveşte numărul 

de persoane acoperite de PPM, inclusiv serviciile de medicină a muncii. Succesul Grupului cu privire la PPM 

este generat de următorii factori cheie: 

.:,t.~ :., de lider: Societatea a investit în resurse umane, unităţi medicale, echipamente şi sisteme 
i(., AvmtnP4: ·unge la nivelul, gama şi calitatea serviciilor solicitate de clienţi. 
. ~,-· " ţ. 

t;,"!f;,, §>"'ţ, __ ; nităţile m:dicale ex~ns~ ale Gru~~~i, co~pletat~ d~ _Reţeaua ~etLife, a~g clienţii, 
-~ 0(f} / ijperând pe mtregul tentonul României, m special, cei mai importanţi cumpărăton de PPM. 

~~ -~· 
~ Portofoliul Grupului care include cea mai modernă tehnologie de diagnostic, ca parte 

principală a ofertei Grupului, oferă servicii sofisticate de asistenţă clienţilor. 
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o Reputaţia generală a Grupului şi poziţia de lider determină perceperea PPM drept un 

beneficiu real de către angajaţii individuali ai clienţilor Corporate. 

• Marketing sofisticat: MedLife este "formator de piaţă" pe piaţa PPM din România, preţurile şi 

inovaţiile sale fiind urmate îndeaproape de concurenţă. Acest lucru reflectă accentul puternic pus de 
Societate pe: 

o Menţinerea unei forţe de vânzări semnificative şi eficiente (a se vedea "-Marketing-ul 
serviciilor de sănătate MedLife şi sistemele sale IT' de mai sus). 

o Monitorizarea şi examinarea în mod sistematic a bazei de date privind clienţii săi, 

dezvoltată începând cu data lansării primelor sale abonamente, în anul 2004. 

o Adaptarea ofertei sale la necesităţile clienţilor, o gama variată de servicii interne care pot fi 
implementate pentru a răspunde necesităţilor cumpărătorului în dezvoltarea propriului PPM. 

• Dezvoltarea capabilitlţilor IT: MedLife a investit în capabilităţile sale IT pentru a putea să 

monitorizeze şi să analizeze comportamentul clientului, să monitorizeze profitabilitatea clienţilor 

persoane fizice şi să optimizeze utilizarea unităţilor sale medicale de către clienţii PPM şi PPS. 

• Vinzlri suplimentare: Bau extinsă de clienţi MedLife pentru serviciile de medicină a muncii oferă 

oportunităţi semnificative de vânzări suplimentare a unor PPM mai cuprinzătoare. Pacienţii aferenţi 

segmentului de medicină a muncii reprezintă, de asemenea, o oportunitate semnificativă de a atrage 
clienţi în regim PPS. 

• Bazi de clienţi divcrsificatl: McdLife deţine o baz.ă de clienţi extinsă, cei mai importanţi 10 clienţi 

reprezentând 12,2% din vânzările liniei de afaceri PPM pentru primele 9 luni încheiate ale anului 
2017. 

Creşterea constanti a numărului de clienţi PPM 

Pentru perioada de 9 luni încheiată la data de 30 septembrie 2017, MedLife a înregistrat o majorare a 

veniturilor sale din PPM cu 12,6%, prin raportare la perioada de 9 luni încheiată la data de 30 septembrie 

2016. Această majorare a fost generată de creşterea constantă a numărului de clienţi în lina de afaceri 

Corporate şi, implicit, a numărului de abonaţi persoane fizice, concentrându-se în acelaşi timp pe fidelizarea 

şi realizarea de vânzări suplimentare către clienţii existenţi. 

Extinderea zonei de acoperire a Grupului în afara Bucureştiului a permis accesul la clienţi potenţiali noi, 

întrucât clinicile operate de Grup sub propriul brand şi alte unităţi ale Grupului oferă o soluţie locală direct 

sub brandul MedLife. Grupul şi-a extins echipele de vânmi regionale pentru a răspunde acestei pieţe. 

Cu toate că datele cuprinzătoare privind cota de piaţă sunt dificil de accesat, PMR califica MedLife drept lider 

necontestat în ceea ce priveşte numărul de clienţi PPM în august 2016. Conform Raportului PMR din 2016, 

MedLife a ajuns la un număr de 430.000 clienţi PPM la sffirşitul lunii septembrie 2016, ceea ce reprezintă o 

cotă de piaţă de peste 50% din sectorul Corporate la nivelul întregii ţări. Potrivit studiului, Regina Maria se 

afla pe locul al doilea, cu 34% mai puţini abonaţi decât MedLife, având un număr de 321.000 abonaţi ·în~-_,.Y. 
aceeaşi perioadă. Societatea menţionează că aceste cifre sunt diferite de baza actuală PPM a Grupului#-,. dar.. <:~, 

i"~:"'-l.~ sunt folosite în scopul comparaţiei ca sursă independentă. 4DiJ. ~) Jif"' ţ 
- APt, . ]': 

Grupul are o concentrare limitată în baza de date a acestuia, cei mai importanţi I O clienţi repreztlntâiiJWtMf J ..,__ 

12,2% din vânmile PPM în primele 9 luni ale anului 2017, limitând riscul asociat pierderii unui anumitJ;ljent ~ ' 

sau clienţilor cu creanţe neperformante. MedLife a implementat soluţii IT pentru monitorizarea şi contf~liii' 

riscului de credit, inclusiv mecanisme de blocare a accesului clienţilor care nu îşi plătesc datoriile pentru 
serviciile Ia care sunt abonaţi. 
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Captarea venitului 

PPM generează beneficii substanţiale pentru toate celelalte linii de afaceri ale MedLife, permiţând MedLife să 

capteze u sursă suplimentară de venit, de exemplu, din sumele cheltuite in regim PPS de \:ii:irt: pacienţii PPM 

existenţi şi familiile acestora. În timp ce PPM acoperă accesul şi evaluarea iniţiale, tratamentele şi serviciile 

suplimentare cum ar fi analizele de laborator, tratamentul în cadrul spitalului şi vânzările în cadrul farmaciilor 

sunt acordate în mod frecvent în regim PPS. 

Clinici 

Prezentare generală 

Elementul esenţial al operaţiunilor Grupului îl constituie reţeaua de clinici ambulatorii din România. Linia de 

afaceri este formată dintr-o reţea de 50 unităţi, care oferă o gamă extinsă de servicii ambulatorii acoperind o 

largă serie de specialităţi medicale. Serviciile de imagistică oferite de Grup, prestate altor clienţi decât 

pacienţii spitalizaţi, fac parte, de asemenea, din domeniul de activitate al Grupului. La data de 30 septembrie 

2017, reţeaua de clinici este formată din 51 O cabinete medicale. 

Clinicile Grupului oferă o gamă largă de servicii prestate, în principal, sub două forme: 

• Hiperclinici, format introdus în România de Med.Life, constituit din unităţi mari cu cel puţin 20 

cabinete medicale şi suprafeţe de peste 1.000 mp. Acestea sunt centre de servicii medicale integrate 

pentru examinări clinice şi imagistică. Acest format este creat pentru zone urbane mai mari, cu 

populaţia de peste 175.000 locuitori. Hiperclinicile oferă frecvent o gamă largă de servicii de 

imagistică locală, inclusiv radiologie, densitate osoasă - DEXA, CT, MRI 3T, 2D-4D ultrasunete şi 

mamografie; în cazul unităţilor nou deschise, serviciile respective pot fi incluse în oferta 

Hiperclinicilor, în mod treptat. În locaţiile Hiperclinilor sunt prestate, de asemenea, servicii din alte 

domenii de activitate, cum ar fi farmacii sau puncte de recoltare pentru laboratoare. În data de 30 

septembrie 2017, Grupul opera 17 Hiperclinici pe teritoriul României. 

• Clinicile, care oferă o gamă variată de tratamente, de la medicină generală la medicină de 

specialitate, în scopul satisfacerii nevoilor principale ale pacienţilor PPM şi clienţilor PPS. Clinicile 

Grupului cuprind în mod obişnuit între 5 şi 12 cabinete medicale, deşi există şi clinici satelit mai 

mici, pentru a oferi soluţii la situaţii specifice din piaţă. Clinicile sunt concepute pentru oraşe mai 

mici sau deservesc anumite categorii de pacienţi. Clinicile, având capacitate limitată şi îndeplinind, 

în general, servicii limitate de imagistică, acţionează ca reţele sursă pentru serviciile mai specializ.ate 

aflate în Hiperclinici. Anumite clinici sunt complet specializ.ate, cum ar fi Mindcare, Obor şi Spitalul 

de pediatrie, care deţin de asemenea unităţi ambulatorii dedicate. 

Activităţile de spitalizare de zi realizate în cadrul Hiperclinicilor din Iaşi, Craiova şi Timişoara sunt incluse în 

vânzările liniei de afaceri Clinici. 

De Ia înfiinţare, Grupul şi-a extins ansamblul de clinici, deschizând sau preluând clinici pentru a deservi 

clientela în creştere. În anul 2016, Grupul a deschis 4 clinici, dintre care 3 au fost achiziţionate, iar în anul 

2017 până la data Prospectului, Grupul a achiziţionat un număr de 13 clinici. 

Tabelul de mai jos cuprinde un rezumat al clinicilor Grupului la data de 30 septembrie 2017: 

Denumire 
Clinica Griviţa 
Timişoara 

Unirii 
Favorit 
FIV 
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Loca ie 
Bucureşti 
Timisoara 
Bucureşti 
Bucureşti 

Bucureşti 

Anul 
deschiderll/achlzf iei 

2004 
2008 
2008 
2009 
2009 



Băneasa Bucureşti 2010 
Livada Braşov 2010 
Mindcare Bucureşti 2010 
Eva Braşov 201! 
Genesys Arad 2011 
Pediatrie Bucureşti 2011 
Turnului Braşov 2011 
Victoriei Bucureşti 2011 
Dermalife Bucureşti 2012 
Sf Gheorghe Braşov 2012 
Titan Bucureşti 2012 
Floreasca Bucureşti 2013 
Constanţa Constanţa 2014 
Dermalife Constanţa 2014 
Făgăraş Făgăraş 2014 
Galaţi Galaţi 2014 
Iaşi Iaşi 2014 
Pediatrie Brasov Braşov 2014 
Prejmer Prejmer 2014 
Berceni Bucureşti 2015 
Chişinău Criş Arad 2015 
Cluj Cluj 2015 
Sama Craiova 2015 
Sama RmVâlcea 2015 
Sama Slatina 2015 
Sighişoara Sighişoara 2015 
Târgu Mureş Târgu Mureş 2015 
Tg Jiu Tg Jiu 2015 
Timişoara Timişoara 2015 
Deva Deva 2015 
Ploieşti Ploieşti 2016 
Prima Medical Craiova 2016 
Panduri Bucureşti 2016 
Arcul de Triumf Bucureşti 2016 
Delfinului Bucureşti 2017 
Progresului Bucureşti 2017 
Promenada Bucureşti 2017 
Titan Anima Bucureşti 2017 
Veteranilor Bucureşti 2017 
Victoriei Anima Bucureşti 2017 
Boerescu Zaharia Dâmboviţa 2017 
Calea Bucureşti 1 Dâmboviţa 2017 
Calea Bucureşti 2 Dâmboviţa 2017 
Gabriel Popescu Dâmboviţa 2017 
Pucioasa 1 Dâmboviţa 2017 
Pucioasa2 Dâmboviţa 2017 
lOMai Dâmboviţa 2017 

Imagistica de diagnostic pentru ambulatoriu este inclusă în activitatea Clinicilor în loc să fie tratată ca o 

activitate separată. Grupul investeşte în mod continuu în acest sector pentru a le oferi pacienţilor servicii de 

imagistică cu echipament medical de ultimă generaţie. Gama de servicii de imagistică este extinsă, C~J?!,~\~ând 

de la ecografie standard şi radiologie la CT specializat şi rezonanţă magnetică nucleară. .. . ·.·1.:.,,,~, 
.J:1 G-7,;J.-., \~ 
~'l. ~i>. t 1·;; - · .... ,.~ W' :;,: 

Spitale ...> APROBAr//J 
s. 2,. 

Prezentare generală A-. • • ,.~ •. ~r,-:, 
MedLife a creat sectorul de Spitale în completarea liniilor de afaceri Clinici şi Laboratoare, creând o· ofertă de 

servicii completă, inclusiv servicii de spitalizare generală şi de specialitate. Primul spital al Grupului, Life 

Memorial Hospital ("LMH"), deschis în anul 2007, a fost unul dintre primele şi încă se numără printre cele 

mai mari spitale private din România. Dezvoltarea ulterioară a făcut ca Grupul să devină cel mai mare 
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operator privat de unităţi pentru pacienţi spitalizaţi din România, după numărul de paturi autorizate şi blocuri 

operatorii. 

Grupul a început creşterea accelerată a bazei de spitale în anul 2010. Această iniţiativă a reflectat maturizarea 

crescută a pieţei de servicii medicale private din România şi o convingere că numărul de pacienţi spitalizaţi ar 

fi un activ strategic important în completarea serviciilor existente oferite pacienţilor în ambulatoriu în anii 

următori. Extinderea a corespuns unei perioade de creştere semnificativă a capacităţii spitalelor private în 

general în România, încurajând Grupul să investească pentru a-şi consolida poziţia de lider. 

Între anii 2010-2012, Grupul a dezvoltat trei noi spitale şi a achiziţionat şi integrat două spitale existente: 

• Spitalul de Pediatrie MedLife din Bucureşti, deschis în anul 2011. Spitalul are ca obiect îngrijirea 

pacienţilor spitalizaţi şi chirurgie pentru pacienţii de pediatrie şi găzduieşte o clinică de specialitate, 

o farmacie şi un laborator (care operează conform domeniilor lor de activitate). Spitalul are 

autorizaţie pentru 132 paturi şi are 2 blocuri operatorii. În această unitate sunt instalate echipamente 

de imagistică de diagnostic care includ echipament de ecografie şi de RX. Spitalul a fost un proiect 

de dezvoltare de tip brownjield, pe un teren deţinut de către Grup. 

• Genesys Arad a fost achiziţionat în anul 2011 şi funcţionează ca spital general în Arad, în partea de 

vest a României. Spitalul are autorizaţie pentru 77 paturi şi are 3 blocuri operatorii. Spitalul în sine a 

fost înfiinţat în anul 2009 şi deţine terenul şi clădirea în care funcţionează. 

• Eva Braşov a fost achiziţionat în anul 20 I 1 şi funcţionează ca maternitate în Braşov, în centrul 

României. Spitalul are autorizaţie pentru 35 paturi şi include 3 blocuri operatorii. Terenul şi clădirea 
în care funcţionează aparţin Grupului. 

• Spitalul PDR din Braşov a fost dezvoltat şi extins de către Grup după achiziţia PDR în anul 2011, 

care a inclus terenul şi clădirea în care funcţionează spitalul. Acest spital general are autorizaţie 
pentru 82 paturi şi are 3 blocuri operatorii. 

• Spitalul de Ortopedie Obor, situat în centrul Bucureştiului într-un spaţiu închiriat, a fost deschis în 

anul 2012. Este autorizat ca secţie din LMH cu 36 paturi şi 3 blocuri operatorii. Secţia este 

specializată în chirurgie ortopedică şi din 2016 a devenit centrul dezvoltării de către Grup a unui 

centru de excelenţă în chirurgie neurologică. 

Tabelul de mai jos cuprinde o repartizare a paturilor pe spital şi specialitate. 

ATI 

Neonatologie 

Nr. paturi 
pacienţi 

spitalizaţi 
continuu 

Nr.paturi 
spitalizare 

de 1 zi 

Total 

Spitalul Spidtalul Spitalul Spitalul Maternitatea Spitalul lafi Timifoara Craiova 
de LMH Angio e spitalizare spitalizare spitalizare Total 

pediatrie ortopedie Titan Tomului Eva Genesys de zi de zi de zi 

10 16 3 11 

43 -~ G'l\f-RE /:ilv, 

~-"" "-- "i+c, _J '1/? .,, r ·-~ ~ 1, 
96 99 -~~ j;'' 

_ ;) i/'25 , 
V"';- C 
?79.<f= ,'fţ 

~ 
!!-':'.h, 

26 17 '"' " -~..,, 

132 175 9 36 

4 8 3 

12 

6 48 14 

19 26 6 

29 82 35 

96 

4 

10 

59 6 

4 

77 7 

2 

8 

10 

62 

65 

- 359 

21 127 

21 613 



În anul 2015, Grupul a reluat dezvoltarea liniei de afaceri Spitale, prin deschiderea de noi unităţi, ca urmare a 
unei schimbări în viziunea CNAS şi în politicile de rambursare favorabile spitalizărilor pe termen scurt, 

!)recum şi datorită acceptabilităţii s!lorite a conceptului de. chirurgie <le. 1:i printre clienţii Grupului. P~ 
parcursul anului 2015, Grupul a deschis următoarele unităţi: 

• Unitatea de zi pentru Pacienţi Titan a fost înfiinţată în anul 2015 în spaţii închiriate deasupra clinicii 
MedLife Titan existente. Aceasta este autorizată ca secţie a LMH şi are 29 paturi şi un bloc operator. 

• Centrul de cardiologie intervenţională a fost înfiinţat ca secţie externă a LMH în spaţii închiriate 

adiacente locaţiei LMH. Deschis în anul 2015, centrul are 9 paturi autorizate şi un bloc operator şi se 
axează pe tratamentul afecţiunilor cardiovasculare prin proceduri laparoscopice. 

În anul 2017, MedLife a demarat procesul de modificare a structurii operaţionale a spitalului LMH prin 
construcţia a două săli operatorii şi a unei săli post·operatorii. 

Dezvoltarea Centrului de cardiologie reprezintă atenţia continuă a Grupului la oportunităţile de nişă unde 

echipe medicale de specialitate pot fi recrutate pentru a deservi baza de pacienţi a Grupului. 

Aşa cum S·a menţionat mai sus, unele dintre spitalele Grupului au fost construite pe terenul proprietate a 
acestuia, ducând astfel la creşterea activelor Grupului. Majoritatea spitalelor au fost construcţii dezvoltate de 
tip brownfield şi au necesitat o renovare semnificativă a structurilor preexistente. 

Utilizarea acestor active este de asemenea în creştere pe măsură ce Grupul recrutează medici chirurgi şi 
dezvoltă noi nişe pentru optimizarea utilizării capacităţii spitalelor. 

Tabelul de mai jos rezumă numărul de paturi de spital autorizate ale Grupului la data de 30 septembrie 2017. 

Denumire Locaţie Data deschiderii Numir de paturi 

Life Memorial Hospital Bucureşti 2007 175 
Spitalul Genesys Arad 2011 77 
Maternitatea Eva Braşov 2011 35 
Spitalul de pediatrie Bucureşti 2011 132 
Spitalul Turnului Braşov 2011 82 
Spitalul de ortopedie Bucureşti 2012 36 
Craiova internare de 1 zi Craiova 2014 21 
Angio Bucureşti 2015 9 
Spitalul Titan Bucureşti 2015 29 
Iaşi internare de 1 zi Iaşi 2015 7 
Timişoara internare de 1 zi Timişoara 2016 10 

TOTAL 613 
* autorizat ca secţii din Life Memorial Hospital 

** Spitalele situate în Iaşi, Craiova şi Timişoara sunt autori:::ate de Ministerul Sănătă/ii ca unită/i spitaliceşti de 1 =i. Acest1:.l4!'(!~ sunt 
situate în aceleaşi clădiri ca şi Hiperclinicile Grupului din laşi, Craiova şi Timişoara şi sunt considerate de Grup ca parte ju~&ţif!!ilă 
din activitatea Clinicilor. ~ @ ~ ->(", 

A "ti.b ii;. ţ 
1> 

; APROBAT _ifj 
În opinia Grupului, creşterea vânzărilor din cadrul liniei de afaceri Spitale se datorează unnăio~}Lor facto~, 

I~, {,!~ţ~...,-"" 
• Unităţi medicale moderne şi bine dotate: spitalele Grupului oferă unele dintre cele mai recente 

tehnologii şi echipamente de diagnostic. Vârsta medie a unităţilor de spitalizare, după numărul de 
paturi este de 6,6 ani, în estimarea Grupului, semnificativ mai mică decât în sistemul de stat. În 
opinia Grupului, abordarea sa cu privire la serviciile pentru pacienţi deosebeşte Grupul de sistemul 
de stat. 
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• Rezultatele medicale şi reputaţia: Grupul şi medicii săi au un renume cu reronanţă puternică în 

domeniile lor de expertiză. Grupul acordă atenţie administrării riscurilor medicale şi recruteaz.ă 

medici renumiţi şi echipele acestora pentru $1_ efectua proceduri de specialitate. 

• Costuri clare şi transparente: practica plăţilor informale către personalul medical (medici şi asistenţi) 

din sistemul de stat, deşi în descreştere, combinată cu nevoia, în multe cazuri, de a cumpăra 

medicamente pentru tratament, creează un avantaj pentru sectorul privat care oferă preţuri clare şi 

transparente. Costurile informale din sectorul de stat şi disponibilitatea finanţării CNAS pentru unele 

proceduri private restrâng comparaţia costurilor dintre sectorul public şi cel privat în momentul în 

care veniturile disponibile cresc, făcând serviciile medicale private mai convenabile. 

• Disponibilitatea finanţării de stat: în general, spitalele Grupului au fonduri disponibile limitate din 

partea CNAS, care reprezintă un ajutor pentru a atrage pacienţi către spitale. Date fiind costurile fixe 

relativ ridicate de funcţionare a unui spital, creşterea utilizării unităţilor cu pacienţii asiguraţi de 

CNAS ajută la acoperirea costurilor şi permite Grupului să micşoreze preţurile pentru toţi pacienţii. 

Creşterea continuă a alocărilor CNAS către Grup a generat o îmbunătăţire a performanţei spitaliceşti. 

Grupul a rămas într-o poziţie dominantă în ceea ce priveşte PPS la nivelul liniei de afaceri Spitale, 

asigurându-se că alocările din contractele cu CNAS sunt doar complementare, iar nu centrul 

activităţilor sale. 

• Sistemul de captare al veniturilor: clienţii liniilor de afaceri PPM şi Clinici din cadrul Grupului sunt 

contribuitori importanţi la fluxurile de pacienţi în linia de afaceri Spitale. Având cel mai mare număr 

de PPM şi unităţi clinice din România, recomandările intra-grup constituie o sursă importantă a liniei 

de afaceri. Deşi spitalizarea nu este acoperită de PPM, pacienţii consultaţi într-o clinică MedLife în 

baza unui PPM sau drept client PPS sunt trimişi în mod regulat către un spital MedLife, atunci când 

spitalele Grupului oferă o soluţie de spitalizare corespunzătoare clientului. Pentru pacient, sistemele 

IT integrate ale Grupului, unităţile medicale modeme şi bine echipate şi renumele medicilor ajută la 
transformarea unei recomandări într-un pacient. Practica Grupului de a angaja în general medici cu 

normă întreagă în cadrul clinicii reduce conflictele potenţiale cu celelalte activităţi ale acestora în 

ceea ce priveşte decizia de a opta pentru o recomandare. 

Contractele CNAS cu spitalele sunt în prezent determinate, pentru fiecare unitate, anual, pe baza formulelor 

standardizate publicate care au în vedere capacitatea, valorile contractelor anterioare şi un indice de 

complexitate medicală pentru unitatea respectivă. În prezent, contractele anuale ale Grupului sunt limitate, în 

principal, de limitarea creşterilor anuale ale sumelor contractuale. 

În perioada 2010-2013, atunci când Grupul a intensificat activităţile spitaliceşti, sistemul de contractare 

CNAS a trecut prin diverse reforme, iar baza de atribuire a contractelor a fost supusă unor decizii care s-au 

îndepărtat, în opinia Grupului, de criteriile declarate, în general în dezavantajul MedLife. Începând cu această 
perioadă, procedura de alocare a evoluat şi Grupul şi-a mărit cu succes valoarea totală a fondurilor CNAS şi 

J'j.~ .--rti~ ~ pe proc~dură din alocările din _anii ante~ori. Acest_ 1~_cru s-a real~zat ~rin_ creşterea. indicelui de 
,· ~ pleiî~ te medicală (o componentă chete a alocărtlor) a servtciilor prestate m unităţile sale, pnn efectuarea 

~f>~')i}tăfu,roceduri medicale de o complexitate ridicată, precum şi prin extinderea ofertei de servicii şi prin 

\ef;~~rare_~puală a sumelor alocate, sprijinite de un flux ridicat de potenţiali pacienţi CNAS, care asigură 
~lizm:e'ă în întregime a alocării anuale. ~· 
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Laboratoare 

Prezentare generală 

Grupul deţine o poziţie de lider în domeniul laboratoarelor, domeniu în care acesta îşi desfăşoară activitatea 

încă din 1999. În prezent, Grupul deţine cel mai important lanţ de laboratoare care oferă servicii medicale în 
sectorul privat, potrivit Raportului PMR pe 2016. 

Linia de afaceri Laboratoare oferă o gamă largă de servicii de analize medicale biologice în care sunt incluse 
următoarele: biochimie, hematologie, coagulare, imunologie, microbiologie, anatomie, patologie, citologie, 

biologie moleculară şi toxicologie. Analizele de laborator complexe şi particularizate sunt realizate prin 
intermediul parteneriatului cu Laboratorul Cerba din Franţa (Pasteur). 

La 30 septembrie 2017, Grupul opera un număr de 29 de laboratoare sub marca MedLife, care includ atât 
unităţi ample, cu dotări de ultimă generaţie cum este unitatea aferentă laboratorului Griviţa, cât şi unităţi 

regionale, mai mici. Niciuna dintre aceste unităţi nu este situată în spitale de stat. Laboratoarele din Grup sunt 
organizate sub forma unei reţele: anumite locaţii sunt specializate în derularea unui anumit tip de analize şi, în 

măsura în care acest lucru este posibil, mostrele sunt alocate în toată reţeaua, cu scopul de a realiza economii 
de scală şi de a permite o mai bună automatizare a analizelor. 

La data de 30 septembrie 2017, Grupul opera şi un număr de 143 de puncte de recoltare localizate în întreaga 

ţară. Punctele de recoltare sunt unităţi în care Grupul realizeaz.ă recoltări de sânge şi alte probe de la pacienţi. 
Punctele de recoltare sunt situate în cele mai mari oraşe din România, inclusiv în clinicile şi spitalele Grupului 

şi în alte spaţii desemnate în acest scop. Echipa puternică de marketing dedicată liniei de afaceri Laboratoare 

din cadrul Grupului urmăreşte să obţină volume de testare de la medici terţi, clinici şi, într-o măsură mai 
limitată, de la pacienţi ai spitalelor de stat. 

Infrastructura de tehnologie a informaţiei ("IT") existentă în cadrul Grupului susţine serviciile şi experienţa 
oferită clienţilor de laboratoarele din cadrul Grupului. Rezultatele analizelor pot fi consultate online prin 

intermediul unei pagini de internet protejate de o parolă, iar aproximativ 70% din totalul analizelor realizate 
în laboratoarele din cadrul Grupului sunt prelucrate într-un interval de 24 de ore. 

în anul 2016, Grupul a realizat un număr de peste 4,22 milioane de analize de laborator, inclusiv analize de 

laborator cu plată în regim PPS, CNAS şi PPM, înregistrând o creştere de 16,4% faţă de un număr de 3,63 

milioane de analize realizate în anul 2015. În primele nouă luni ale anului 2017, Grupul a realizaţ J>~! ~ 3,97 
milioane de analize de laborator, în creştere cu 19,7% faţă de cele 3,22 milioane de analize realiza~ în 
perioada similară a anului trecut. /1 ~ ~ -~~ 

A.~~,t· 'f. 
Extinderea liniei de afaceri Laboratoare este atât rezultatul unor achiziţii, cât şi al unor m~ @e creştet 

l ."\"'J- ;,,,' 

organică. În anul 2016, Grupul a achiziţionat Diamed Center, un lanţ de cinci laboratoare; dintre care dbuă 
sunt situate în Bucureşti, iar celelalte trei în alte oraşe din România. Grupul intenţionează să uttlitet&~ac{astă 
achiziţie ca o platformă pentru lansarea celei de-a doua mărci pentru laboratoarele sale, şi anume marca 

"Sfânta Maria". Această reţea va promova conceptul de laborator cu un nivel mai redus al preţurilor faţă de 

preţurile practicate de laboratoarele cunoscute sub marca MedLife şi va oferi pacienţilor o alternativă 
competitivă, în situaţiile în care preţul reprezintă un element cheie în decizia de a achiziţiona servicii 

medicale. Laboratoarele din cadrul Diamed Center traversează în acest moment un proces de rebranding al 
locaţiilor existente, care se desfăşoară concomitent cu deschiderea unor noi puncte de recoltare în cadrul 

laboratoarelor deschise sub marca "Sfănta Maria". Până în prezent au fost înfiinţate 5 laboratoare şi 24 puncte 
de recoltare sub brandul de Laborator "Sfânta Maria". De asemenea, Grupul se aşteaptă ca activitatea 

laboratoarelor "Sîanta Maria" să contribuie la extinderea volumului de servicii CNAS contractate, extinzându
şi astfel baza existentă de servicii decontate de CNAS. Cu toate acestea, nu se aşteaptă o schimbare 

semnificativă a expunerii generale a liniei de afaceri Laboratoare faţă de contractele cu CNAS. 
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Tabelul de mai jos include o listă a laboratoarelor Grupului la data de 30 septembrie 2017: 

Denumirea Local!a Data deschiderii 
Laborator Griviţa Bucureşti 1999 
Cluj Cluj 2008 
Timisoara Timisoara 2008 
Braşov Braşov 2010 
Histo Braşov 2010 
Sf. Gheorghe Sf. Gheorghe 2010 
Pediatrie Bucureşti 2011 
Genesys Arad 2012 
Constanţa Constanta 2014 
Deva Deva 2014 
Cotroceni Bucharest 2014 
Genetic Bucure.şti 2014 
Iaşi Iaşi 2014 
Sama Bălceşti 2015 
Sama Calafat 2015 
Sama Craiova 2015 
Sama Rm Valcea 2015 
Sama Slatina 2015 
Ultratest Craiova 2015 
Diamed Brăila 2016 
Diamed Bucureşti 2016 
Diamed Focşani 2016 
Diamed Tecuci 2016 
Diamed Bucureşti 2016 
Panduri Bucureşti 2016 
Panduri Bucureşti 2016 
Buftea Ilfov 2017 
Târgovişte Târgovişte 2017 
Anima Ilfov 2017 

Linia de afaceri Laboratoare generează cea mai importantă parte din cifra de afaceri realizată din partea 

clienţilor PPS. 

Farmacii 

Prezentare generalii 
În anul 201 O Grupul şi-a lansat marca de farmacii PharmaLife în scopul de a capta venituri suplimentare din 

traficul de pacienţi existent în clinicile din cadrul Grupului. PharmaLife operează farmacii doar în unităţile 

proprii ale Grupului, unde spaţiul, autorizaţia şi potenţialul de vânzare permit. În data de 30 septembrie 2017, 

existau un număr de 1 O farmacii funcţionale, oferind pacienţilor atât produse pe bază de reţetă, cât şi produse 

care nu necesită reţetă, precum şi alte produse de îngrijire a sănătăţii aferente. 

În anul 2016, cifra de afaceri a liniei de afaceri Farmacii a crescut cu 20,6% faţă de vânzările aferente acestei 

linii de afaceri în anul 2015. În primele nouă luni ale anului 2017, cifra de afaceri a crescut cu 24,9% faţă de 

perioada similară a anului trecut, de la 16,9 milioane RON la 21, 1 milioane RON. 

Tabelul de mai jos include o listă a farmaciilor Grupului la data de 3 O septembrie 2017: 

Denumirea 

Grivita 

Unirii 

Bm1easa 

Brasov 

Pediatrie 

Titan 

Locaţia 

Bucureşti 
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2010 
2010 
2010 
2011 
2011 
2012 



Arad 

Constanţa 

Cluj 

Stomatologie 

Prezentare generală 

Arad 

Constanţa 

,~~i --.-
Cluj 

2013 
2015 
2016 
2016 

Acumulând experienţă în domeniul serviciilor stomatologice prin activitatea desflişurată în una dintre clinicile 

sale, în anul 2015, Grupul a inaugurat prima sa clinică autonomă de servicii de stomatologie sub marca 

DentaLife în Bucureşti în cadrul unui spaţiu închiriat, intenţia fiind aceea de continua să extindă reţeaua atât 

în Bucureşti, cât şi în ţară. În data de 11 iulie 2016, Grupul a finalizat achiziţia Dent Estet, cel mai important 

jucător de pe piaţa serviciilor stomatologice din România. Grupul Dent Estet avea deja în exploatare un 

număr de şapte clinici, inclusiv două clinici specializate în servicii stomatologice pentru copii, dezvoltate sub 

marca Dentestet 4 Kids, precum şi o unitate destinată serviciilor stomatologice pentru adolescenţi. Achiziţia 

Dent Estet a propulsat Grupul într-o poziţie de lider pe piaţă serviciilor stomatologice, care continuă să fie o 

piaţă foarte fragmentată. După achiziţia Dent Estet, Grupul intenţionează să îşi extindă acest segment sub 

marca Dent Estet, consolidându-şi poziţia deja bine definită de piaţă. 

Din luna mai 2017 s-a deschis o nouă clinică stomatologică sub marca Dentestet. Clinica dispune de 1 O săli 

de diagnostic şi tratament şi este cel mai mare centru Planmeca Digital Academy din România, distincţie ce 

atestă integrarea tehnologiei revoluţionare în toate procesele medicale din clinică. De asemenea, unitatea 

dispune şi de o sală de intervenţii chirurgicale ultra-modernă şi de un laborator propriu, care îmbină 

tehnologia CAD-CAM, cu precizia tehnicienilor acreditaţi internaţional; astfel este eficientizat timpul 

medicului şi pacientul obţine, în mai puţin de 24 de ore, un produs similar dintelui natural, incomparabil ca 

execuţie cu lucrările realizate cu ajutorul aparaturii similare dintr-un cabinet dentar. 

Linia de afaceri Stomatologie din cadrul Grupului oferă o gamă completă de servicii, care include de la 

examene medicale până la intervenţii chirurgicale, implanturi sau servicii de ortodonţie. La data de 30 

septembrie 2017, în această linie de afaceri erau angajaţi un număr de 95 de medici. Activităţile specifice 

desflişurate în această linie de afaceri sunt realizate în unităţi închiriate. 

Linia de afaceri Stomatologie nu face obiectul unor decontări realizate prin 

vânzările în acest domeniu sunt în regim de plată pentru serviciu {PPS). 

Standarde de calitate 

intermediul· ··GN:AS · toate ··~,~\' 
, APROBAT 
~ 

MedLife a implementat următoarele standarde 

Mediului şi Medicina şi Securitatea Muncii: 

,:'.l @lr-,.v -~ 
4,,-.:\i,~ ii-J""-.J.z 

pentru sistemele de management al Ealit~~ :. tecţiei 

• ISO 9001 :2008 (Sistemul de management al calităţii) are la baza managementul proceselor Ia nivel 

de organizaţie, cu orientare spre client şi evaluarea nivelului de satisfacţie a clientului, precum şi spre 

nivelul de angajament al membrilor din conducerea Societăţii faţă de o perfecţionare constantă. 

• ISO 14001 :2005 (Sistemul de management de mediu) prevede cerinţe impuse Societăţii de a-şi 

declara operaţiunile referitoare la controlul şi reducerea impactului său asupra mediului înconjurător. 

• OHSAS 18001 :2007 (Sistem de management privind medicina şi securitatea muncii) reprezintă un 

model de lucru pentru organizaţiile care doresc un control mai bun asupra riscurilor profesionale. 

Toate laboratoarele Grupului sunt acreditate de Asociaţia de Acreditare din România cu standardul ISO 15189 
pentru Sistemul de management al calităţii. 
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Resurse umane şi alte resurse 

Serviciile oferite de Grup pacienţilor săi sunt asigurate de cel mai mare grup privat de medici şi asistenţi din 

România. La data de 30 septembrie 2017, Grupul colabora cu un număr de aproximativ 2.300 de medici şi 

1.500 asistenţi calificaţi în toate liniile de afaceri, incluzând atât angajaţi care lucrează exclusiv pentru Grup, 

cât şi colaboratori, care oferă servicii în regim de profesionişti independenţi. De asemenea, la data de 30 

septembrie 2017, mai mult de 1.500 de angajaţi cu normă întreagă îşi desfăşurau activitatea în funcţii de 

personal suport şi personal administrativ. 

Obiectivul Grupului este ca personalul său medical să fie format exclusiv din personal permanent dedicat 

Grupului, chiar dacă în anumite arii de specializare şi pentru anumite funcţii fie nu se justifică angajarea de 

personal pe perioadă nedeterminată, fie tipul de personal necesar nu este disponibil. În aceste cazuri, Grupul 

încheie contracte cu respectivii membri de personal cu jumătate de normă sau în regim de colaborare. Tipul de 

acord contractual încheiat de Grup cu personalul său medical depinde de numeroase criterii, cum ar fi 
contextul profesional sau timpul pe care respectivul personal medical îl poate aloca serviciilor prestate 

Grupului. Personalul medical angajat în baz.a unor contracte de prestări servicii este considerat de către Grup 

ca fiind un partener comercial care prestează servicii în beneficiul Grupului în calitate de contractant 

independent, în conformitate cu legislaţia aplicabilă. 

Grupul urmăreşte să ofere un nivel de remunerare sau de beneficii adecvat atât medicilor, cât şi altor membri 

din personalul medical, în schimbul prestării unor servicii medicale de calitate, precum şi în schimbul 

angajamentului de a promova modelul de afaceri MedLife. Pachetul de compensare obişnuit oferit de Grup 

salariaţilor săi, include o remuneraţie fixă, la care se adăugă şi o remuneraţie variabilă stabilită în baza unui 

mecanism de distribuire a profitului determinat în funcţie de numărul de programări şi de consultaţii. 

Colaboratorii sunt recompensaţi în funcţie de numărul de programări şi de consultaţii al acestora. 

Grupul nu operează planuri de pensie sau planuri de acordare de beneficii pe tennen lung. 

Conducerea Societăţii 

Detalii privind Consiliul de Administraţie al Societăţii şi membrii managementului executiv sunt incluse în 

secţiunea "Managementul Societăţii'' de mai jos. 

Managementul Societăţii este structurat pe doi piloni. Managementul operaţional este asigurat de o echipă de 

manageri seniori care îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorilor executivi ai Grupului, cunoscută 

sub denumirea de grupul de manageri "40+". Acest organism include managerii funcţionali ai departamentelor 

suport, diferitele categorii de superiori ierarhici şi manageri ai altor unităţi mai ample. Grupul "4o+" se 

reuneşte săptămânal sub forma unui comitet de management având ca obiectiv identificarea şi gestionarea 

riscurilor care pot apărea, precum şi a oportunităţilor în cadrul activităţii comerciale desfăşurate, precum şi 

revizuirea performanţei bugetului. Membrii grupului "4o+" din afara Bucureştiului participă, de obicei, la 

aceste întâlniri prin conferinţă telefonică. 

Grupul îşi gestionează activitatea în funcţie de un buget anual, aprobat iniţial, împreună cu grupul "40+", pe 

baza unei abordări ascendente şi care este ulterior confirmată de directorii executivi ai Grupului şi de 

Consiliul de Administraţie. Bugetul include indicii principali de performanţă operaţională, precum şi 

obiectivele financiare, prezintă planul operaţional şi financiar al Societăţii pentru exerciţiul financiar în curs şi 

~~ obiectivele operaţionale şi financiare la nivel de unitate. Remuneraţia membrilor din cadrul grupului 

ţ,~ţr...4o-{,INe's~""' în mare măsură, raportată la îndeplinirea obiectivelor din buget. În cadrul unităţilor acestora, 

r ~ ~ e.qi ·ţ; neficiază de o autonomie suficientă pentru a-şi desfăşura activitatea în conformitate cu 

'i_-f 1J~le ~, ilite în buget. 

ţ~ .:t .. -3" ' 
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Pe lângă managementul operaţional, Grupul implementează un sistem de management medical având ca 

obiectiv principal asigurarea calităţii şi managementul riscurilor medicale. Managementul medical la nivel de 

C.-rrn!) P-'>te ~~igQ~ţ ~.e managerul medical !ii. Grupului. Managerii medicali sau coordonatorii stabiliţi fa nivel 

de unitate se reunesc în mod periodic, în scopul revizuirii cazurilor pacienţilor, identificării aspectelor 

medicale curente şi viitoare, precum şi planificării resurselor medicale. Fiecare unitate medicală are un 

coordonator medical, iar, în cadrul structurilor complexe ale spitalelor, structura managementului medical 

include un Director Medical, un Consiliu Medical şi un Consiliu de Etică. Derularea unor proceduri medicale 

noi sau modificarea protocoalelor existente este de obicei condiţionată de aprobarea grupurilor de 

management medical. 

Active semnificative 

Activele corporale fixe ale Grupului includ clădiri şi terenuri, care sunt utilizate în reţeaua privată de servicii 

de sănătate a Grupului. Societăţile din Grup deţin un drept de proprietate exclusiv asupra celor mai multe 

dintre activele în proprietatea acestuia. O altă parte din aceste active sunt deţinute în coproprietate cu alte 
persoane fizice. 

Majorarea de capital prin aport în natură al unei proprietăţi imobiliare la capitalul social al PDR în decembrie 

2014 este supusă unui risc de nulitate, deoarece hotărârea de aprobare a majorării de către adunarea generală a 

acţionarilor nu a fost autentificată, aşa cum este prevăzut în legislaţia aplicabilă. Proprietatea imobiliară în 

cauz.ă constă în cota parte indiviză de 4/5 din terenul cu suprafaţa de 2.769 mp localizat în Braşov, pe strada 

Turnului, nr. 5A, care a fost transferată de la MedLife către PDR prin aportul în natură. Pe terenul respectiv se 

află un spital deţinut de PDR, cu o suprafaţă de 825 mp. 

De asemenea, Grupul utilizează un număr mare de proprietăţi în baza unor contracte de închiriere, iar unele 

proprietăţi sunt folosite în baza unor contracte de comodat sau unor contracte de concesiune, care sunt 

reînnoite periodic. 

Cea mai mare parte din imobilele aflate în proprietatea Grupului sunt grevate cu ipoteci imobiliare care 

garantează rambursarea împrumuturilor acordate Grupului de creditori. Vă rugăm să consultaţi secţiunea 

"Contracte semnificative" de mai jos, pentru detalii privind contractele de finanţare la care SUJJ!',;~arte 

societăţile din Grup. ·"'1 ··~1~ 
I .,.~-~ ,;1~.,,, ! ' ~;-,. -~ .,, 

Sănătate, siguranţii, securitate şi protecţia mediului . AP -~ ~.,J; Iii ~ 

Grupul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile şi reglementările legii ro~ J riN d 

sănătatea, siguranţa, securitatea şi protecţia mediului. Aceste legi şi reglementări fac referire--în, ,t:>ţin~!Pâl la 

managementul şi modalitatea de depozitare a substanţelor periculoase şi a deşeurilor medicale, e$uii~rea la 

materiale periculoase şi protecţia sănătăţii şi securităţii salariaţilor. Grupul are obligaţia de a obţine autorizaţii 

de mediu, licenţe şi permise şi de a notifica autorităţile locale înainte de deschiderea unor noi unităţi 

administrative şi medicale. 

La data Prospectului, Grupul se afla în diferite stadii de obţinere sau de actualizare a autorizaţiilor deţinute de 

acesta cu privire la prevenirea şi stingerea incendiilor pentru unele dintre unităţile sale medicale, precum şi 

pentru alte centre ale acestuia. Finalizarea acestor proceduri este condiţionată de îndeplinirea anumitor 

cerinţe, precum realizarea anumitor lucrări şi îmbunătăţiri la centrele Grupului. Grupul estimează că valoarea 

acestor investiţii va fi nesemnificativă; cu toate acestea, finalizarea lucrărilor şi îmbunătăţirilor necesare este, 

în anumite situaţii, condiţionată de obţinerea unor autorizaţii şi aprobări suplimentare, sau de îndeplinirea 

anumitor proceduri în care Grupul este angajat. La data Prospectului, Grupul nu deţine încă toate autorizaţiile 

necesare cu privire la prevenirea şi stingerea incendiilor. 
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Echipamente şi tehnologii 

Grupul achiziţionează sisteme tomograf în coerenţă optică, echipamente pentru investigaţii prin rezonanţă 

magnetică, echipamente pentru realizarea tomografiilor computerizate, instrumente ut; măstJFc:u"e a densităţii 

osoase, sisteme de fotografiere şi identificare utilizate în realizarea dennatoscopiilor, echipamente de 

măsurare a rigidităţii hepatice, laser, sisteme cu vacuum pentru reducerea depozitelor de grăsime prin crioliză 

(LipoCryo), sisteme de endoscopie cu videocapsulă. 

Furnizorii Grupului 

Grupul achiziţionează materialele utilizare în activitatea medicală sau de altă natură de la furnizori de top de 

pe piaţă, inclusiv de la firme internaţionale şi societăţi locale de prestigiu. Grupul a încheiat contracte de 

achiziţii cu principalii săi furnizori de consumabile medicale, substanţe utilizate în activităţile de laborator, 

farmaceutice, echipamente medicale şi alte achiziţii care nu sunt de natură medicală. Aceste contracte sunt 

negociate la nivel de Grup în scopul obţinerii unor condiţii mai avantajoase de achiziţie. Departamentul de 

achiziţii constituie un element esenţial pentru generarea unei cooperări în privinţa costurilor, imediat după 

încheierea unui contract de achiziţie de către Grup şi pentru redirecţionarea fluxurilor de achiziţii ale noilor 

unităţi dobândite prin intermediul departamentului centralizat al Grupului. Grupul îşi selectează furnizorii în 

funcţie de criterii de calitate, preţ şi de capacitatea acestora de livrare şi urmăreşte să stabilească cu furnizorii 

săi relaţii solide pe termen lung. 

Printre cei mai importanţi furnizori ai Grupului se numără societăţile Abbott, Diamedix Impex, Roche 

România şi Novaintermed, care furnizează reactivi şi alte consumabile utilizate în activitatea medicală, 

precum şi anumite echipamente necesare pentru desfăşurarea activităţilor medicale, care sunt furnizate de 

anumiţi furnizori în vederea utilizării acestora ca produse conexe. Furnizorii de echipamente de imagistică de 

diagnostic sunt, printre alţii, General Electric şi Siemens. 

Grupul îşi achiziţionează produsele farmaceutice de la distribuitori locali de produse farmaceutice, iar 

principalii săi furnizori în 2017 au fost Mediplus Exim S.R.L., Fannexpert D.C.I. S.R.L., Farmexim S.A, 

Romastru Trading S.R.L. şi Farmaceutica Remedia S.A.. 

Cei mai importanţi furnizori ai Grupului de materiale de natură nemedicală sunt Telekom România pentru 

soluţii de comunicaţii şi pentru închirierea unor bunuri mobile, precum şi societatea Capital Fleet 

Management pentru leasing operaţional. Alte achiziţii de natură nemedicală includ achiziţia de tehnologii 

informatice şi de sisteme informaţionale hardware şi software, echipamente de birotică, articole de papetărie 

şi mobilier. De asemenea, anumite servicii, cum ar fi serviciile de eliminare a deşeurilor medicale, curăţare şi 

spălătorie, securitate şi serviciile de livrare mâncare sunt externalizate de Grup unor societăţi terţe. 

Tehnologia informaţiei 
Pentru infrastructura sa hardware IT, Grupul colaborează cu furnizori internaţionali. În ceea ce priveşte 
comunicarea între diversele locaţii ale Grupului, acesta utilizează o reţea virtuală privată care asigură 

eficienţa, securitatea şi confidenţialitatea comunicaţiilor. 

Grupul foloseşte un software de management medical care gestionează toate etapele serviciilor sale medicale, 

:~ ~~gramarea pacientului până la accesarea şi monitorizarea folosirii PPM, intrarea în clinică/sălile de 

~~"''urienţă;'1~aminarea primară medicală şi diagnostic, teste de laborator, examinări complexe, intervenţii 
f" cli'h' -~ . ;z:,. . al" . f1 {P · ~a,~~ f plt 1zare ş1 acturare . 

. /:J gj •I 
~~ a ~ el ~~r spitalelor din Grup a fost implementată o structură IT solidă, aceasta deservind sistemele de 

~ inţ1mar~ ·'şî · de programări pentru intervenţiile chirurgicale, procedurile medicale, internarea şi externarea ,., 
pacienţilor, utilizarea materialelor medicale şi managementul consumabilelor, sistemul de facturare pentru 

fiecare client individual şi generarea rapoartelor generale de management. 
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Linia de afaceri Laboratoare a fost dotată cu software-ul necesar gestionării proceselor de realiz.are a 

analizelor medicale, inclusiv a procesului de gestionare a recoltărilor, fişelor medicale ale pacienţilor, 

sistemului de etichetare cu coduri d~ O!'!rP, şi a procedurilor automatizate utilizate pentru comunicarea 
rezultatelor finale. 

Drepturi de proprietate intelectuală 

MedLife este o marcă renumită, care se clasează, în general, în topul celor mai puternice mărci din România. 

Potrivit unui studiu internaţional derulat de Reader's Digest, MedLife este considerată pentru al şaselea an 

consecutiv ca cea mai de încredere marcă din România în categoria "Clinici Private". De asemenea MedLife a 

primit distincţia Qudal în 2016 şi 2017, din partea organizaţiei ICERTIAS (lntemational Certification 

Association GmbH). Marca MedLife continuă să rămână cea mai importantă marcă utilizată pentru activităţile 

Grupului. Alte mărci, cum ar fi PharmaLife, AngioLife, DermaLife, Mindcare şi Sfflnta Maria au fost 
dezvoltate de Grup. 

Diferitele unităţi medicale din cadrul Grupului operează, în general, sub marca şi sub logo-ul MedLife, 

împreună cu alte denumiri comerciale utilizate în scopul de a desemna locaţiile individuale şi specialităţile 
oferite. 

Noile achiziţii realizate de Grup traversează în prezent un proces de rebranding derulat ca o măsură prioritară 

de integrare a acestora în Grup; ca urmare a acestui proces, marca MedLife este asociată cu noile achiziţii, 

care, în general, păstrează şi legătura cu denumirea comercială anterioară. 

Grupul a înregistrat mărcile şi logo-urile MedLife la nivel european în Registrul Mărcilor Comunitare. 

Asigurări 

Specialiştii implicaţi în furnizarea de servicii medicale, atât persoane juridice, cât şi persoane fizice, au, în 

general, obligaţia de a încheia poliţe de asigurare de răspundere profesională şi de a le menţine în vigoare. 

La data de 30 septembrie 2017, Grupul avea în vigoare poliţe de asigurare pentru unităţile şi activele sale 

medicale (inclusiv pentru echipamente), precum şi pentru activităţile medicale desfăşurate de salariaţii şi 

colaboratorii săi. Riscurile acoperite de poliţele de asigurare ale Grupului includ: 

• Răspunderea civilă pentru salariaţi, personalul auxiliar, unităţile medicale şi prestatorii de servicii 
medicale; 

• 

• 

• 

• 

Răspunderea profesională pentru salariaţi, farmacişti şi personalul medical; 

Răspunderea pentru personalul administrativ şi executiv; 

Prejudiciile aduse proprietăţilor în caz de incendiu şi de calamităţi; şi 

Riscurile de pierdere a echipamentelor electronice, a datelor şi de 
suplimentare. 

Grupul a contractat poliţe de asigurare cu societăţi de asigurare importante de pe piaţa românească. Poliţele de 

asigurare sunt încheiate în conformitate cu condiţiile standard aplicabile la nivel de piaţă. 

De asemenea, toţi membrii personalului medical care îşi desfăşoară activitatea în numele Grupului au 

obligaţia, în temeiul legii, de a încheia asigurări individuale de răspundere profesională şi de a le menţine în 

vigoare. Grupul impune salariaţilor şi colaboratorilor săi implicaţi în prestarea serviciilor medicale să respecte 
această cerinţă. 
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Anumite poliţe de asigurare a anumitor bunuri imobile deţinute de societăţi din cadrul Grupului sunt cesionate 

în favoarea unor creditori ai Grupului (vezi secţiunea "-Contracte semnificative" de mai jos pentru detalii 

privind acordurile de finanţare li! care sunt parte societăţile din cadrul Grupului) . .Acestea s..mt încheiate S!! 

conformitate cu practicile standard de finanţare în vigoare în România. 

Proceduri Judiciare 

Societăţile din cadrul Grupului sunt parte la diferite proceduri judiciare care au luat naştere în cursul obişnuit 

al activităţii acesteia, atât în calitate de reclamant, cât şi în calitate de pârât. Cu excepţia cazurilor descrise mai 

jos şi în orice altă parte a acestui Prospect, Grupul nu este implicat în, şi nici nu are cunoştinţă de existenţa 

altor acţiuni de natură judiciară, arbitrală sau administrativă ori a unor investigaţii guvernamentale care ar 

putea avea, în mod rezonabil, un efect negativ semnificativ asupra activităţii Grupului, a situaţiei sale 

financiare sau a rezultatelor sale operaţionale, în perioada de 12 luni care precede datei Prospectului. 

Litigii de muncă 

MedLife este implicată la data Prospectului într-un litigiu de muncă iniţiat de un salariat al Societăţii care 

pretinde că Societatea a încetat în mod nelegal contractul său individual de muncă, solicitând instanţei 

anularea deciziei de concediere emise împotriva sa şi daune morale în valoare de 2 milioane de euro. Instanţa 

a respins acţiunea ca neîntemeiată. Reclamantul a formulat apel. 

Litigii având ca obiect acuuţii de malpraxis 
MedLife este implicată în mai multe litigii având ca obiect pretinse acuzaţii de malpraxis. Aceste litigii sunt în 

diverse stadii de soluţionare, de la stadiul de judecată în primă instanţă până la stadiul de judecată de către 

curţile de apel; de asemenea, sunt în curs de derulare o serie de anchete penale iniţiate împotriva Societăţii în 

legătură cu o serie de pretinse acuzaţii de malpraxis. În general, litigiile având ca obiect acuzaţii de malpraxis 

în care este implicată Societatea au atât o latură civilă, cât şi o latură penală; acţiunile respective sunt 

îndreptate atât împotriva Societăţii, cât şi împotriva medicilor implicaţi în realizarea intervenţiilor în legătură 

cu care au fost formulate respectivele acuzaţii de malpraxis. Societatea a obţinut, pentru o parte din aceste 

litigii rapoarte de expertiză de la Institutul Naţional de Medicină Legală sau de la Colegiul Medicilor din 

România, care atestă că medicii din cadrul Societăţii nu sunt responsabili pentru malpraxis. În alte cazuri, sunt 

în derulare o serie de expertize în scopul de a stabili dacă respectivele acuzaţii de malpraxis au fost fondate. 

Societatea menţine poliţe de asigurare pentru cazuri de malpraxis, care acoperă riscul de răspundere a 

Societăţii în caz de malpraxis, însă nivelul de acoperire al acestor poliţe este unul limitat şi este posibil ca 

acestea să nu acopere integral daunele pe care Societatea ar putea fi obligată să le plătească în temeiul unor 

hotărâri judecătoreşti. De asemenea, exista poliţe de asigurare pentru malpraxis (nivelul de acoperire al 

acestor poliţe este de asemenea unul limitat) în vigoare şi pentru toţi medicii şi toate asistentele care lucrează 

în cadrul Societăţii, poliţe care pot fi utilizate pentru a limita sumele solicitate drept despăgubire în cazurile de 

malpraxis. 

Pe 28 noiembrie 2016, Curtea de Apel Bucureşti a pronunţat o hotărâre irevocabilă împotriva Societăţii într

un litigiu având obiect acuzaţii de malpraxis. Prin respingerea recursului formulat de Societate, Curtea de 

Apel Bu~ureşti a obl~JJ~~a la plata unei. ~ume ~ valoare de 5~0.000 EUR, ~ echival_ent lei, 

reprezentand daune mat·e. nai~ .s1 mo~ e. Sumele stab1hte cu titlul de despăgubire au fost plătite de Societate la 
. ~·"" -.,. 

începutul anului 2017. ~j• ~ ~" 
~ !tj • 

Litigiul cu CNAS './i, o~ ,~ 

MedLife este parte într-~ ~tigi~ -:cu CNAS, în cadrul căruia Medlife solicită obligarea CNAS la plata 

serviciilor medicale furnizate de MedLife, în perioada 2009-2013, persoanelor asigurate în cadrul sistemului 

de asigurări de sănătate de stat care nu au fost decontate de către CNAS. MedLife a furnizat servicii medicale 
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persoanelor asigurare în cadrul sistemului de asigurări de sănătate de stat în baz.a contractelor încheiate cu 

CNAS, în concordanţă cu acordurile cadru aprobate anual de Guvernul României. Suma totală solicitată de 

MedLife de la CNAS este de 7.,65.835 RON, reprezentând valoarea serviciilor medicale furnizate !!e 
MedLife pentru pacienţii din sistemul de asigurări de sănătate de stat, în plus faţă de estimările incluse în 

contractele încheiate între MedLife şi CNAS şi care nu au fost decontate de CNAS. Prin hotărârea pronunţată 

în data de 23 decembrie 2014, Tribunalul Bucureşti a respins în primă instanţă cererea Societăţii cu privire la 

sumele solicitate pentru anii 2009 şi 2010, cu motivarea că cererea formulată de Societate era prescrisă, iar 

celelalte cereri au fost respinse ca nefondate de Tribunalul Bucureşti. Societatea a formulat la Curtea de Apel 

Bucureşti apel împotriva hotărârii Tribunalului Bucureşti. Prin decizia pronunţată în data de 3 martie 2016, 

Curtea de Apel Bucureşti a desfiinţat hotărârea de primă instanţă în ceea ce priveşte împlinirea termenului de 
prescripţie pentru sumele solicitate pentru anii 2009 şi 2010. Curtea de Apel Bucureşti a respins integral 

cererea MedLife împotriva CNAS ca fiind nefondată. MedLife a atacat decizia Curţii de Apel Bucureşti la 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar recursul a fost admis, cauza fiind trimisa înapoi spre rejudecare prin 

decizia din data de 25 mai 2017. 

în anii financiari corespunzători, Societatea a înregistrat drept creanţe de încasat sumele aflate în dispută cu 

CNAS, în valoare totală de 7.365.835 RON. În 2016, Societatea a înregistrat un provizion pentru întreaga 
sumă a creanţei aflate în litigiu. 

In primăvara anului 2017, mai multe societăţi din grupul MedLife au fost somate de CNAS să returneze 

sumele primite de la această instituţie în perioada 2013-2016, reprezentând contravaloarea serviciilor 

medicale prestate, raportate şi decontate de către CNAS, mai înainte de a fi fost încheiate acte adiţionale 

pentru aceste sume. Mai exact, este vorba despre acele sume reprezentând servicii medicale prestate de către 

societăţile respective, în baz.a Contractului-cadru încheiat cu CNAS, dar care depăşesc plafonul stabilit iniţial 

prin contract, aceste servicii fiind prestate, raportate şi decontate de CNAS, anterior încheierii unor acte 
adiţionale prin care plafonul a fost suplimentat. 

Sumele solicitate a fi returnate de CNAS sunt următoarele: suma de 1.722.391,35 lei solicitată societăţii Med 

Life S.A, suma de 165.078,96 Iei solicitată societăţii Med Life S.A. sucursala Bucureşti, suma de 119.687,45 

lei solicitată societăţii Diamed Center S.R.L., suma de 206.173,92 lei solicitată societăţii Centrul Medical 

Panduri S.A. şi suma de 2,161,884 lei solicitată societăţii Anima Specialty Medical Services S.R.L. Societatea 

consideră ca riscul ce însoţeşte notificările primite de Ia CNAS este unul minor, întrucât acestea nu fac 

obiectul unui litigiu, şi în consecinţă Societatea nu a înregistrat niciun provizion aferent acestQr,~~ e în 
perioada curentă. \~ 

/l (i,~,- ~.;..~ """''-I> .. :,i; ~~ --Investigaţia Consiliului Concurenţei __ AP· ·~,., iii_ ~ 

Soc~~tatea face o~iectul unei inves~igaţii _demarate de Consili~l Con~ur~n~i cu P_~vire la p osib~~™:'ici ale 
Legu concurenţei nr. 21/1996. Prm ordmul de declanşare a mvestlgaţ1e1, Consthul Concuren~~·,f ~ <ficat că 
există indicii cu privire la (i) posibila încheiere a unor înţelegeri anticoncurenţiale cu privire fa"'îărifele de 

recoltare a sângelui din cordonul ombilical, precum şi a ţesutului din cordonul ombilical de către MedLife, 

Arcadia Hospital S.R.L., Genesys Medical Clinic S.R.L., RUR Medical S.A., Clinica Polisano S.R.L., 

Medicover Hospitals S.A. şi Centrul Medical Unirea S.R.L. pe de o parte, şi Cord Blood Center Medical 

S.R.L., Stem Sure Solutions S.R.L. şi Regina Maria Banca Centrală de Celule Stern S.A. pe de altă parte şi 

(ii) săvârşirea unui posibil abuz de poziţie dominantă de către MedLife, Arcadia Hospital S.R.L., Genesys 

Medical Clinic S.R.L., RUR Medical S.A., Clinica Polisano S.R.L., Medicover Hospitals S.A. şi Centrul 

Medical Unirea S.R.L. pe piaţa serviciilor medicale spitaliceşti de maternitate privată. La data Prospectului, 

investigaţia este în curs de desfăşurare. Rezultatul investigaţiei declanşate de Consiliul Concurenţei este unul 

incert, fltră a putea anticipa dacă, la finalizarea procedurilor legale Consiliul Concurenţei va aplica sau nu 
amenzi celor trei societăţi vizate din cadrul Grupului. 
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CONDUCEREA SOCIETĂŢII 

Aspecte generale 

Societatea este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administraţie, care a delegat conducerea 

Societăţii directorilor. Consiliul de Administraţie este format din şapte (7) membri numiţi de adunarea 

generală ordinară a acţionarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate 

subsecvente de 4 ani. Preşedintele şi vice-preşedintele Consiliului de Administraţie sunt aleşi de către 

Consiliul de Administraţie dintre membrii acestuia. 

Consiliul de Administraţie este responsabil pentru toate actele utile şi necesare în vederea îndeplinirii 

obiectului de activitate al Societăţii, cu excepţia atribuţiilor care sunt prin lege atribuite adunărilor 

acţionarilor. 

Consiliul de Administraţie 

La data Prospectului, Consiliul de Administraţie este compus din următorii membri: 

Nume Data naşterii Funcţie 

Mihail Marcu 30.09.1970 Membru şi preşedinte al Consiliului de 

Administraţie 

Ana Maria Mihăescu 29.07.1955 Membru provizoriu în Consiliul de 

Administraţie 

Ion Nicolae Scorei 22.12.1974 Membru în Consiliul de Administraţie 

Dimitrie Pelinescu-Onciul 11.08.1947 Membru în Consiliul de Administraţie 

Dorin Preda 03.04.1976 Membru în Consiliul de Administraţie 

Marius-Leonard Gherghina 21.02.1964 Membru în Consiliul de Administraţie 

Nicolae Marcu 26.11.1968 Membru în Consiliul de Administraţie 

Membrii Consiliului de Administraţie cu excepţia dnei. Ana Maria Mihăescu, au fost numiţi prin hotărârea 

adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 21 noiembrie 2016, membri în noul Consiliu de 

Administraţie, cu mandate de 4 ani începând cu data de 20.12.2016. Dna. Ana Maria Mihăescu a fost numită 

membru provizoriul al Consiliului de Administraţie prin decizia Consiliului de Administraţie nr. 1 din data de 
1.09.2017, începând cu data de 1.09.2017 până la data convocării următoarei adunări generale ordinare a 

acţionarilor Societăţii. 

Mihail Marcu este preşedintele Consiliului de Administraţie al MedLife din 29.08.2006. Mihail Marcu a 

absolvit Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică şi Informatică, în 1995 şi o serie de studii 

postuniversitare şi cursuri de specializare oferite de Institutul Bancar Român, the Open University, DC 

Gardner training sau Codecs, atât în România cât şi în străinătate. Anterior deţinerii funcţiei de membru în 

Consiliul de Administraţie al MedLife, între ianuarie 2004 şi august 2006 Mihail Marcu a fost Director 

General al MedLife, iar anterior a deţinut funcţia de vice-preşedinte al RoBank S.A. (în prezent, OTP Bank 

Rom.,~ ?S.M ;,,, ind autorizat în această calitate de către Banca Naţională a României. Anterior, Dl. Marcu a 
ocJ~t ~ e ·c.,; "i în Credit Bank Romania S.A., respectiv RoBank S.A., inclusiv inspector de credite, şef 
de serv~j ~~edit~, directorul departamentului de credite şi director al departamentului corporativ. 

Ana i:rf9
Mih~ cu este membru provizoriu în Consiliul de Administraţie al MedLife din 1.09.2017. În 

ultimii 2cf ani/ Ana Maria Mihăescu a condus misiunea International Finance Corporation, membru al -r-1 .. 
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Grupului Băncii Mondiale şi cel mai mare finanţator al sectorului privat în ţările emergente. în perioada-2011 

- 2016, Ana Maria Mihăescu a avut rol decizional în ceea ce priveşte proiectele International Finance 

Corporation,. membru al Grupului Băncii Mondiale, din mai multe ţări euro!Jene, inclusiv România. AT.:1.t~,j0! ~ 

ocupat funcţii de top management în sectorul bancar. 

Începând din anul 2016, face parte din Consiliul de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A., ocupând funcţia de 

membru independent, pentru un mandat de 4 ani. 

Ion Nicolae Scorei este membru în Consiliul de Administraţie al MedLife din 2006. El este de asemenea 

avocat, membru al Baroului Bucureşti şi coordonator în cadrul societăţii civile profesionale Scorei şi 

Asociaţii. Ion Nicolae Scorei este absolvent al Universităţii Româno-Americane, Facultatea de Drept (1998). 

Dimitrie Pelinescu-Onciul este membru în Consiliul de Administraţie al MedLife din 2008. Este absolvent al 

Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti, Facultatea de Medicină (1972), 

specializându-se în obstetrică şi ginecologie (rezidenţiat 1978-1981) şi Doctor în Ştiinţe Medicale din 1994. 

Dimitrie Pelinescu-Onciul este membru în 11 societăţi ştiinţifice din România şi în 7 societăţi ştiinţifice din 
străinătate, ocupând între altele funcţia de preşedinte al Asociaţiei Române de Medicină Perinatală (2006-

2008). Anterior alăturării echipei MedLife în 2004, Dimitrie Pelinescu-Onciul şi-a des:flşurat activitatea în 

cadrul Spitalului Clinic Filantropia, Bucureşti (1994-2004), Spitalului Clinic Titan, Bucureşti (1986-1991), 

Spitalului Clinic Brâncovenesc (1978-1981) şi spitalului rural Sineşti, judeţul Vâlcea (1972-1978), ocupând 

pe rând funcţia de medic primar de obstetrică-ginecologie, şef de clinică sau director de spital. 

Dorin Preda este membru în Consiliul de Administraţie al MedLife din 2008. Este absolvent al Academiei de 

Studii Economice, Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (1998). Anterior 

alăturării echipei MedLife, Dorin Preda a deţinut funcţia de director executiv (CEO) în cadrul Asilife 

Insurance Broker S.R.L. (2007-2008), director de sucursală în cadrul HVB -Ţiriac Bank S.A. (2006-2007), 

HVB Bank S.A. (2005-2006), al Băncii Comerciale Ion Ţiriac (2004-2005) şi al Băncii Comerciale RoBank 

S.A. (2003-2004). De asemenea, a deţinut funcţia de director al Departamentului de Împrumuturi şi 

Marketing în cadrul Băncii Comerciale RoBank S.A. (2001-2002), analist de credite în cadrul aceleiaşi bănci 

(2000-2001) şi director al Departamentului de Împrumuturi în cadrul Băncii Dacia Felix S.A. (1999-2000). 

Marius-Leonard Gherghina este membru în Consiliul de Administraţie al MedLife din 2009. Este absolvent 

al Universităţii Politehnice din Bucureşti, Facultatea de Inginerie Aerospaţială ( 198 8) şi al unui program de 

Masterat în Administrarea Afacerilor (MBA) în cadrul Universităţii McGill din Montreal, Canada. Înainte să 

se alăture echipe MedLife, Marius a deţinut funcţia de partener pentru Europa Centrală în cadrul 

Value4Capital Eastern Europe Holding V Limited (2006-2012), partener pentru Europa CentF~~~ cadrul 

Baring Private Equity Partners (1998-2006) şi senior investment officer în cadrul Ro1I,1-anian -Âim ·can 

Enterprise Fund (1995-1998). it~~ f' ·~ 
~ 

Nicolae Marcu este membru al Consiliului de Administraţie din Decembrie 20161 ~fcff~~.Mar ;.:: este 
·'-

absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti, Facultatea d~ ..... Medicil}ă\ 996), 

iar din 2000 este doctorand în psihiatrie. Nicolae Marcu a absolvit o serie de studii po.~hifti'Qfuitare în 

domeniul psihiatriei din ţară şi din străinătate. Înainte să se alăture echipei MedLife, Nicolae Marcu a fost 

medic specialist în psihiatrie, în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie "Dr. Al Obregia". 

Directori 

Directori executivi 

Persoanele care îndeplinesc funcţia de director executiv în Societate la data acestui Prospect, respectiv 

persoanele cărora le-a fost delegată conducerea Societăţii în temeiul Actului Constitutiv, sunt prezentate în 

tabelul de mai jos. La data prezentului Prospect, toate aceste persoane îndeplinesc aceste funcţii pe bază de 
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contracte de mandat. Locul de desfăşurare a funcţiei de director executiv în cadrul Grupului se află la sediul 

Societăţii. 

Nume 

Mihail Marcu 

Nicolae Marcu 

Dorin Preda 

Adrian Lungu 

Radu Petrescu 

Geanina Nicoleta Durigu 

Mariana-Ilea Brateş 

Mihai-Stelian Vârciu 

Vera Firu 

Mirela Dogaru 

Funcţie 

Director General (CEO) 

Director Sănătate şi Operaţiuni 

Director Finanţe şi Trezorerie 

Director Financiar (CFO) 

Director de Resurse Umane 

Director Vânzari Retail/ Uivizia de 

Laboratoare 

Director de Aprovizionare 

Director Medical 

Director Economic şi de Operaţiuni 

Director Corporate 

Mihail Marcu este preşedintele director general al MedLife din decembrie 2016. Mihail Marcu a absolvit 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică şi Informatică, în 1995 şi o serie de studii 

postuniversitare şi cursuri de specializare oferite de Institutul Bancar Român, the Open University, DC 

Gardner training sau Codecs, atât în România cât şi în străinătate. Anterior deţinerii funcţiei de membru în 

Consiliul de Administraţie al MedLife, între ianuarie 2004 şi august 2006 Mihail Marcu a fost Director 

General al MedLife, iar anterior a deţinut funcţia de vice-preşedinte al RoBank S.A. (în prezent, OTP Bank 

Romania S.A.), fiind autorizat în această calitate de către Banca Naţională a României. Anterior, Dl. Marcu a 

ocupat diverse funcţii în Credit Bank Romania S.A., respectiv RoBank S.A., inclusiv inspector de credite, şef 

de serviciu de credite, directorul departamentului de credite şi director al departamentului corporativ. 

Nicolae Marcu este director al departamentului Sănătate şi Operaţiuni al MedLife. Nicolae Marcu este 

absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti, Facultatea de Medicină (1996), 

iar din 2000 este doctorand în psihiatrie. Nicolae Marcu a absolvit o serie de studii post-universitare în 

domeniul psihiatriei din ţară şi din străinătate. Înainte să se alăture echipei MedLife, Nicolae Marcu a fost 

medic specialist în psihiatrie, în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie "Dr. Al Obregia". 

Dorin Preda este director al departamentului Finanţe şi Trezorerie al MedLife. Este absolvent al Academiei 

de Studii Economice, Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Asigurari, Bănci şi Burse de Valori (1998). Anterior 

alăturării echipei MedLife, Dorin Preda a deţinut funcţia de director executiv (CEO) în cadrul Asilife 

Insurance Broker S.R.L. (2007-2008), director de sucursală în cadrul HVB -Ţiriac Bank S.A. (2006-2007), 

HVB Bank S.A. (2005-2006), al Băncii Comerciale Ion Ţiriac (2004-2005) şi al Băncii Comerciale RoBank 

.-~ i i:: , 3-2004). De asemenea, a deţinut · funcţia de director al Departamentului de Împrumuturi şi ,...... '4 

;/.,. Mip!t$'ting' cadrul Băncii Comerciale RoBank S.A. (2001-2002), analist de credite în cadrul aceleiaşi bănci 
r!~f1~~ 1}, f director al Departamentului de Împrumuturi în cadrul Băncii Dacia Felix S.A. (1999-2000). 

--~ ~ L~1:lf\a este directorul financiar (chief financial officer) al Societăţii. Adrian Lungu a absolvit în 2008 
A~ denµa ·"·de Studii Economice din Bucureşti, fiind licenţiat în administrarea afacerilor. Şi-a început 

activitatea în MedLife în 2011, în calitate de director al departamentului de Business Controlling. Anterior, 

Adrian Lungu şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Ernst & Young Romania (2007-2010), în departamentul 

Tranzacţii şi Servicii de Consultlmţă, în calitate de consultant senior, şi în cadrul KPMG Romania (2007) în 

departamentul Servicii Financiare (de Audit), în calitate de stagiar. 
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Mihai-Stelian Virciu este director medical al Grupului. Dl. Vârciu a absolvit Universitatea de Medicină şi 

Farmacie Cluj Napoca, Facultatea de Medicină, fiind licenţiat ca medic, iar în 2000 a obţinut titlul de Doctor 

in ştiinţe medicale de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Cii.mJ. DavHa, Bucureşti. Dl. Vârciu are 

experienţă didactică, din 2003 fiind cadru universitar în Universitatea Transilvania, Facultatea de Medicină, 

unde ocupă din 2013 funcţia de Şef de lucrări. Dl. Vârciu este autorul mai multor lucrări, comunicări 

ştiinţifice şi articole de specialitate şi este membru al Colegiului Medicilor, al Societăţii Române de 

Endocrinologie şi al Societăţii Române de Psihoneuroendocrinologie. Experienţa sa profesională include 

funcţia de medic primar, şef de secţie în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, ocupată în 
perioada 1998-2011. 

Vera Firu este director Economic şi de Operaţiuni al Societăţii. Vera Firu a absolvit în 1985 Academia de 

Studii Economice, Facultatea de Economia Industriei, Construcţiilor şi Transporturilor. Înainte să se alăture 

echipei MedLife, Vera Firu a deţinut funcţia de director economic al Unicorn Holding S.A. (1996-2005), iar 
anterior a fost contabil şef în cadrul Romquartz S.A. 

Mirela Dogaru este director al departamentului Corporate la nivelul Grupului din anul 2014. Mirela Dogaru 

este absolventă a Universităţii Politehnice din Bucureşti, Facultatea de Biochimie (2003) şi a programului de 

Masterat Executiv în Administrarea Afacerilor (EMBA)/ASEBUSS al Universităţii Kenesaw din Atlanta, 

Georgia, SUA. Mirela s-a alăturat echipei MedLife in 2005, în calitate de coordonator al echipei de vânz.ări 

corporative ( Corporate Sales Manager), funcţie pe care a deţinut-o până în 2011, când a fost numită în funcţia 

de director de vânzări (Sales Manager) pentru sectorul de dezvoltarea afacerii (New Business). Înainte să se 

alăture echipei MedLife, Mirela Dogaru a deţinut funcţia de director vânzări în cadrul Petchim S.A. (2004-

2005) şi responsabil de client (Key Account Manager) în carul Freshtex Textile Finishing S.RL. (2003-2004). 

Geanina Nicoleta Durigu este director al departamentului Vânzări Retail / Divizia de Laboratoare, din anul 

2008 având mandate succesive în această funcţie. Geanina Nicoleta Durigu a absolvit în 2004 Universitatea 

de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa din Iaşi, Facultatea de Bioinginerie Medicală, şi în 2005 Universitatea de 

Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti, Facultatea de Medicină Generală. De asemenea, Geanina a 

absolvit în 2005 studiile de masterat în biotehnologie ale Universităţii Politehnice din Bucureşti şi în 2008 

programul de Masterat în Administrarea Afacerilor (MBA) oferit de Codecs. Geanina Nicoleta Durigu face 

parte din echipa MedLife din 2004, când şi-a început activitatea în calitate de reprezentant medical în cadrul 

Societăţii, iar din 2006 până în 2008 a deţinut funcţia de reprezentant medical coordonator în cadrul 
Societăţii. 

Mariana Ilea-Brateş este director al departamentului de Aprovizionare al Societăţii din noiembrie 2004. 

Mariana Ilea-Brateş a absolvit în 1992 Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Tehnologie Chimică -

Anorganică. Pe durata studiilor universitare, şi-a destaşurat activitatea în calitate de laborant chimist în cadrul 

Institutului Naţional al Lemnului (1986-1992), iar după absolvirea acestora a fost inginer chimist în cadrului 

aceleiaşi instituţii (1992-2000). Înainte de a· se alătura echipei MedLife în 2004, a deţinut funcţia de 

administrator de achiziţii şi gestiune în cadrul Medicover S.R.L. (2000-2004). Mariana Ilea-Brateş, este 

absolventă a mai multor cursuri de perfecţionare în domenii precum: vânz.ări, management şi con;i;ili~tţ:~ 
fiind contabil autorizat din 1992. !J ~-. 'l-~ 

~ .. ~~:;..· ?E 
Radu Petrescu este director de resurse umane în cadrul Societăţii. Radu Petrescu are o experM'ifă@~;iă ţ 
sfera resurselor umane din industriile pharma şi FMCG, coordonând proiecte de recrutare pe scară largJ-'>)t 

proiecte de management al performanţelor. A ocupat funcţia de HR Manager, Europa Centr~ă'iş:i;:,de~:Est, 
pentru Danone. Anterior a profesat în domeniul farmaceutic unde a deţinut poziţia de director de operaţiuni 

pentru, Operaţiuni HR Europa, în cadrul companiei Pfizer, dar şi în domeniul serviciilor de consultanţă şi 

audit, unde a activat pentru PricewaterhouseCoopers (PWC). Absolvent al facultăţii de sociologie, din cadrul 

Universităţii Bucureşti, Radu Petrescu a urmat şi un program de masterat în cadrul aceleiaşi instituţii. 
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Comitete consultative 

Până la data prezentului Prospect, Consiliul de Administraţie a constituit 2 comitete consultative, respectiv 

comitetul de audit şi comitetul de investiţii, urmând a constitui şi un comitet de nominalizare şi remunerare. 

Comitetul de audit 

Consiliul de Administraţie a înfiinţat Comitetul de audit şi a aprobat regulamentul de funcţionare a acestuia. 

Comitetul de audit are, în principal, următoarele atribuţii: (i) de a examina şi revizui situaţiile financiare 

anuale şi propunerea de distribuire a profitului; (ii) de a efectua evaluări anuale ale sistemului de control 

intern; (iii) de a evalua eficienţa sistemului de control intern şi a sistemului de gestiune a riscului; (iv) de a 

monitoriza aplicarea standardelor legale şi a standardelor de audit intern general acceptate; (v) de a evalua 

conflictele de interese în tranzacţiile cu părţile afiliate; (vi) de a analiza şi revizui tranzacţiile cu părţile afiliate 

care depăşesc sau pot depăşi 5% din activele nete ale Societăţii în anul financiar anterior; şi (vii) de a face 

recomandări Consiliul de Administraţie. 

Membrii Comitetului de audit sunt: Leonard Gherghina (administrator independent neexecutiv) şi Nicolae 

Scorei (administrator neexecutiv). 

Comitetul de investiţii 

Consiliul de Administraţie a înfiinţat Comitetul de investiţii şi a aprobat regulamentul de funcţionare al 

acestuia. Comitetul de investiţii are, în principal, următoarele atribuţii: (i) de a defini cadrul de reglementare 

pentru proiectele de investiţii; (ii) de a aviza proiectele de investiţiile; (iii) de a monitoriza şi raporta către 

Consiliul de Administraţie stadiul proiectelor privind investiţiile în curs. 

Membrii Comitetului de investiţii sunt: Leonard Gherghina (administrator independent neexecutiv), Nicolae 

Marcu (administrator executiv), Dorin Preda (administrator executiv), Adrian Lungu (membru comitet 

executiv), Mihai Vârciu (membru comitet executiv). 

Comitetul de nominalizare şi remunerare 

Consiliul de Administraţie va constitui Comitetul de nominalizare şi remunerare format din membri 

neexecutivi ai Consiliului de Administraţie care, printre altele, (i) va coordona procedura de nominalizare a 

noilor membri ai Consiliului de Administraţie şi va face recomandări Consiliului de Administraţie şi (ii) va 

derula procesul de evaluare a activităţii Consiliului de Administraţie. Până la înfiinţarea acestui comitet, 

Consiliul de Administraţie, ca urmare a procesului de autoevaluare: (i) aprobă descrierea rolului şi a 

condiţiilor de eligibilitate cerute pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie şi pentru poziţia de 

director; (ii) identifică candidaţi pentru poziţia de administrator, dacă este cazul; (iii) stabileşte o politică de 

remunerare corespunz.ătoare, compatibilă cu strategia şi interesele pe termen lung ale MedLife; şi (iv) asigură 

publicarea remuneraţiei directe şi indirecte a administratorilor şi directorilor executivi în raportul anual, 

făcând distincţia între componentele fixe şi variabile ale remuneraţiei. 

~ ~ile deţinute în alte societăţi 
,\.- ·<i1 ,. I>'. , 

• ~ft~l~ (\ - de funcţiile deţinute în cadrul Societăţii, membrii Consiliului de Administraţie şi directorii 

(?;;·.~~vi a Societăţii deţin, sau au deţinut în ultimii cinci ani, următoarele funcţii de conducere sau de 

1' ,f-Prav~~f/re care sunt relevante pentru Societate: 

ni
.( 

~Me brii executivi şi neexecutivi ai Consiliului de Administraţie 

Nume Entitate 
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Periolldl Ocupi funcţia î11 

prezent: Da (D)/ NU(N) 



Mihail Marcu Accipiens S.A. 
Preşedinte al consiliului de 

2011-2019 D 
administraţie 

Almina Trading S.R.L 
Preşedinte al consiliului de 

'-017 -?019 D 
administraţie 

Bahtco Invest S.A. Administrator 2010 - 2016 N 

Black Sea Magic 
Preşedinte al consiliului de 

2017-2021 D 
administraţie 

Centrul Medical Panduri S.A. 
Preşedinte al consiliului de 

2016-2018 D 
administraţie 

Centrul Medical Sarna S.A. 
Preşedinte al consiliului de 
administraţie 

2015-2019 D 

Dent Estet Clinic S.A. 
Preşedinte al consiliului de 

administraţie 
2016-2020 D 

Diamed Center S.R.L. Administrator 2016-nedeterminat D 

Genesys Medical Clinic S.R.L. 
Preşedinte al consiliului de 

2011-2019 D 
administraţie 

Llfe Finance G.I.E. Administrator 2017 - nedeterminat D 
Llfe Residence S.R.L. Administrator 2010-2016 N 
Life Resort S.R.L. Administrator 2010-2018 D 
Med Llfe Broker de Asigurare şi 

Administrator 2006 - nedeterminat D Reasigurare S.R.L. 

Memorial Llfe Braşov S.R.L. Administrator 2010-2018 D 
Memorial Llfe Constanta S.R.L. Administrator 2010-2018 D 
Memorial Llfe Iaşi S.R.L. Administrator 2010-2018 D 
Memorial Life Timişoara S.R.L. Administrator 2010-2018 D 

Pet Star Holding S.R.L 
Membru al consiliului de 

administraţie 
2017-2021 D 

Policlinica de Diagnostic Rapid S.A. 
Preşedinte al consiliului de 

2010-2018 D 
administraţie 

Prima Medical S.R.L. 
Preşedinte al consiliului de 

2016-2020 D 
administraţie 

PharmaLife MED S.R.L Administrator 2004-nedeterminat D 

Stem Cells Banks S .A. 
Preşedinte al consiliului de 

2016-2018 D 
administraţie 

Ultratest S.A. 
Preşedinte al consiliului de 

administraţie 
2015-2019 D 

Vital Test S.R.L. Administrator 2014 - nedeterminat D 

Valdi Medica S.R.L 
Preşedinte al consiliului de 

administraţie 
2017-2019 D 

Nicolae Marcu Biotcst MED S.R.L Administrator 2016- nedeterminat D 

Centrul Medical Panduri S.A. 
Membru în consiliul de 

2016-2018 D 
administraţie 

-~:;,1;":' 
Membru în consiliul de l,,...,. 

Dent Estet Clinic S.A. 
administraţie 2016-"'20 -'1 E"; li::: ~l 
Membru în consiliul de l't ~l,l ' .... ,..t.. -

Centrul Medical Sama S.A. 2015-2019 ;~'"~kl i administraţie ROBAT ff 
Hotel Predeal S.R.L Administrator 2003-2015 .i:. 
Life Finance G.I.E. Administrator 20 I 7 - nedeterminat 

-4-
· .. ;; ••• :,->. • D 

Med Life Ocupational S.R.L. Administrator 2014 - nedeterminaf D 
Nautic Llfe S.R.L Administrator 2016-2018 D 

RUR Medical S.A. 
Preşedinte al consiliului de 

administraţie 
2013-2017 N 

Stern Cells Bank S.A. 
Membru în consiliul de 

2016-2018 D 
administraţie 

Ultratest S.A. 
Membru în consiliul de 

2015-2019 D 
administraţie 

Almina Trading S.R.L. 
Membru în consiliul de 

administraţie 
2017-2019 D 
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Anima Specialty Medical Sttvices Preşedinte al consiliului de 

S.R.L administraţie 

Valdi Medica S.R.L 
Membru în consiliul de 

administraţie 

Ana Maria Mihăescu Raiffeisen Bank S.A. 
Membru în consiliul de 

supraveghere 

Intemational Finance Corporation Manager regional 

IcmeEcabS.A. 
Membru în consiliul de 

administraţie 

Prietenii Muzeului Naţional de Artă a Preşedinte al consiliului de 

României administraţie 

Ion Nicolae Scorei S.C.P "Scorei şi asociaţii" Avocat partener coordonator 

Dimitrie Pelinescu-Onciul 

DorinPreda 
Policlinica de Diagnostic Rapid S.A. 

Membru în consiliul de 

administraţie 

Accipiens S.A. 
Membru în consiliul de 

administraţie 

RUR Medical S.A. 
Membru în consiliul de 

administraţie 

Thinkbig Perspective S.R.L Administrator 

Medlife Broker de Asigurare şi 
Director executiv 

Reasigurare S.R.L. 

Genesys Medical Clinic S.A. 
Membru în consiliul de 
administraţie 

Valdi Medica S.R.L 
Membru în consiliul de 
administraţie 

Marius-Leonard Gherghina Cashnet S.A. (fosta Konsalnet S.A.) 
Preşedinte al consiliului de 

administraţie 

Băile Govora S.A. 
Preşedinte al consiliului de 

administraţie 

Medical Govora S.A: 
Preşedinte al consiliului de 

administraţie 

lnvalt Consult S.R.L (fosta Membru în consiliul de 

Value4Capital S.R.L) administraţie 

Value4Capital Holdings Ltd. 
Membru în consiliul de 

administraţie 

Accipiens S.A. 
Membru în consiliul de 

administraţie 

Centrul Medical Sama S.A: 
Membru în consiliul de 

administraţie 

Dent Estet Clinic S.A. 
Membru în consiliul de 

administraţie 

Policlinica de Diagnostic Rapid S.A. 
Membru în consiliul de 
administraţie •!0\-\"-?.t Fftv. 

,J..-,; " 41, 
Stern Cells Bank S.A. 

Membru în consiliul de .. 4r.i:f 0 ·v administraţie e, ,·-:., " 'f, 

~ ~ ) Ultratest S.A. 
Membru în consiliul de 

~\)" o'<> _·. administraţie 

" ~{f- .. <T Membru în consiliul de ~ _...,T Valdi Medica S.R.L 
administraţie ~ 

'l"f 

Directorii executivi, cu excepţia membrilor Consiliului de Administraţie 

Nume Entitate Funcţie 

Mihai-Stelian Vârciu Medis Consult S.RL. Administrator 
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2017-2021 

2017-2019 

2016-2020 

2007-2016 

2017-2020 

2016- nedeterminat 

2006-prezent 

2010 - 2018 

2011-2019 

2013-2017 

2014 - nedeterminat 

2012-2016 

2011-2019 

2017-2019 

2013-2017 

2013-2017 

2014-2018 

2005 - nedeterminat 

2011-prezent 

2011-2019 

2015-2019 

2016-2020 

2010-2018 

2016-2018 

2015-2019 

2017-2019 

Perioada/Ocupi funcţia îo 
preunt: Da (D)/ NU(N) 

2013 - nedeterminat D 

D 

I) 

D 

N 

D 

D 

D 

D 

D 

N 

D 

N 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 



Life Finance G.I.E. Administrator 2017 - nedeterminat 

Policlinica de Diagnostic Rapid S.A. Membru al consilului de 
2005 -2018 

administraţie 

Policlinica iit: Diagnostic Rapid Meciiş îviemoru ai consiiuiui ăe 
2009 - nedeterminat S.R.L administraţie 

Vera Firu Bahtco Invest S.A. Administrator 2016-2019 
Geanina Nicoleta Durigu Diamed Center S.R.L Administrator 2016-2020 
Mirela Dogaru Anima Specialty Medical Services 

S.R.L Administrator 2017-2021 

Deţineri de Acţiuni şi Opţiuni 

Tabelul de mai jos ilustreaz.ă numărul de acţiuni deţinute în Societate de membrii Consiliului de Administraţie 
şi de directorii executivi ai Societăţii nominalizaţi în prezentul Prospect, la data prezentului Prospect. 

Membrii executivi şi neexecutivi ai Consiliului de Administraţie 

Prenume, Nume Numlr de acţiuni 
Participaţie În capitalul 
social(%) 

Mihail Marcu 

Nicolae Marcu 

4.219.320 

3.013.800 

21,0000 

15,0000 

Directorii executivi, cu excepţia membrilor Consiliului de Administraţie nu deţin acţiuni în Societate. 

La data prezentului Prospect, Societatea nu a emis opţiuni pe acţiuni emise de aceasta. 

Declaraţii 

La data Prospectului, fiecare membru al Consiliului de Administraţie şi fiecare director executiv al Societăţii 
menţionat mai sus a declarat că: 

(i) nu a fost şi nu este condamnat pentru fraudă, în cursul ultimilor 5 ani anteriori datei Prospectului; 

(ii) acţionând în calitate de membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere sau că 

director sau fondator într-o societate sau într-un parteneriat, nu a fost asociat cu nicio procedură 
de faliment, punere sub sechestru sau lichidare, în cursul ultimilor 5 ani anteriori datei 
Prospectului; 

(iii) 

(iv) 

(v) 

nu a fost incriminat public şi/sau sancţionat de către autorităţile statutare sau de reglementare 

(inclusiv de către organismele profesionale desemnate) şi nu i-a fost interzis de instanţă să 

îndeplinească funcţia de membru al unui organ de administrare, conducere sau suprave~ _l l 

un~ ~mitent ~au să _in~~ în gestionai:ea sau desffişurarea afacerilor vreunui e,t~~~ n ~u'tş:"" 
ultimilor 5 am antenon datei Prospectulw; i;,,-::-~,,~ z 

)> 

: Apo :::: 
nu desffişoară activităţi, în afara Societăţii, care sa fie semnificative pentru Soc~etate':\Hin:Îd~/ ' 

cele prezentate în secţiunea "-Funcţiile deţinute de membrii Consiliului de 'Adm.iJ!.,i{traj7şi 
directori" de mai sus; ~ 

nu a fost ales membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau director în 

cadrul Societăţii în baza vreunei înţelegeri sau vreunui acord cu acţionarii principali, clienţii sau 

furnizorii Societăţii sau cu alte persoane; 

(vi) nu deţine participaţii în capitalul social al Societăţii altele decât cele prezentate în secţiunea "

Deţineri de Acţiuni şi Opţiuni" de mai sus; 
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(vii) nu există nicio restricţie privind cesionarea, într-o anumită perioadă de timp, a participaţiilor la 

capitalul social al Societăţii; 

(viii) nu există relaţii de familie între aceştia şi alţi membri ai organelor de administrare, conducere, 

supraveghere ai Societăţii sau directori sau fondatori ai Societăţii; 

(ix) nu există aranjamente sau înţelegeri cu acţionarii majoritari, cu clienţii, furnizorii sau alte 

persoane care se află în relaţii cu Societatea, în baza cărora membrii Consiliului de Administraţie 

sau directorii să fi fost numiţi ca membri ai organelor de administrare, conducere sau control ale 

Societăţii. 

cu următoarele excepţii: 

(i) Mihail Marcu a fost asociat şi administrator al societăţii Life Residence S.R.L., care a intrat în 
lichidare voluntară, executându-şi în mod complet toate obligaţiile. Potrivit declaraţiei lui Mihail 

Marcu, Life Residence S.R.L. nu a desfăşurat nicio activitate comercială, financiară, de servicii 

de investiţii, imobiliare sau orice altă activitate pe durata existenţei sale; 

(ii) ASF a suspendat temporar activitatea MedLife Broker de asigurări în octombrie 2016 până la 

data la care Dorin Preda, în calitate de director executiv al MedLife Broker de asigurări, va 

finaliza un curs de doi ani de pregătire profesională pentru persoanele care îndeplinesc funcţii de 

conducere în cadrul broker-ilor de asigurări şi va promova un examen final în acest sens; 

(iii) între Mihail Marcu şi Nicolae Marcu există relaţii de familie. 

Conflicte de interese 

Cu excepţiile prevăzute mai jos, nu există conflicte de interese între obligaţiile asumate de membrii 

Consiliului de Administraţie şi de directorii executivi faţă de Societate şi interesele private ale acestora sau 

orice alte obligaţii ale acestora. 

Membrii Consiliului de Administraţie şi directorii executivi menţionaţi în Prospect ocupă diverse alte funcţii 

în societăţi din cadrul Grupului sau în entităţi afiliate, desfăşoară activităţi sau prestează servicii în cadrul 

Societăţii, au calitatea de acţionari în alte societăţi din Grup, situaţii care s-ar putea să creeze conflicte de 

interese cu funcţia de membru în Consiliu de Administraţie, director executiv sau director. În cazul apariţiei 

unei situaţii de conflict de interese, Membrii Consiliului de Administraţie şi directorii acţionează în 

conformitate cu prevederile legale incidente, abţinându-se de la deliberări şi de Ia vot, precum şi de la orice 

decizie în legătură cu care există situaţia de conflict de interese. 

Procedurile de lucru ale Consiliului de Administraţie şi modalitatea de abordare a conflictelor de interese şi a 

tranzacţiilor cu afiliaţii sunt guvernate de reglementări interne corespunzătoare. 

Directorii au obligaţia să dezvăluie imediat Consiliului de Administraţie orice interese personale materiale pe 

care le--ar putea avea în tranzacţiile încheiate de Societate, precum şi orice alte conflicte de interese. Toate 

,...~cţiile comerciale dintre Societate şi membrii Consiliului de Administraţie sau dintre Societate şi 

_[;:.-~..,,--". ,·:. 'dff-~~ lt,.,;1i, precum şi cu persoane sau societăţi aflate în relaţii strânse cu aceştia sunt încheiate la preţ de piaţă, 
J ~ ~~u res"' · tarea reglementărilor legale şi interne aplicabile. 

~ţ} ~ (;t 9-'~lit:ff.J asigurare de rlspundere civilii profesionalii 

~ În d'fezent, Societatea deţine poliţe/contracte de asigurare de răspundere profesională pentru membrii 
, ,, Consiliului de Administraţie şi directori. 
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ACŢIONARII PRINCIPALI 

Tabelul de mai jos prezintă informaţii privind deţinerile acţionarilor principali în capitalul social al Societăţii 
la data Prospectului: 

Număr de acţiuni 

Acţionar 

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 1.004.600 
membru al Grupului Băncii Mondiale 

CRISTESCU MIHAELA GABRIELA 3.028.892 

MARCU MIHAIL 4.219.320 

MARCU NICOLAE 3.013.800 

AL ŢI ACŢIONARI PERSOANE FIZICE ŞI 
8.825.388 

JURIDICE 

Total ......... ..................................................... 20.092.000 

Participaţie la 
capitalul social 

(%) 

5,0000 

15,0751 

21,0000 

15,0000 

43,9249 

100 

Conform Legii Emitenţilor şi Operaţiunilor de Piaţă, dacă în urma operaţiunilor de achiziţie sau înstrăinare de 

acţiuni, precum şi în cazul oricăror altor operaţiuni cu acţiuni ale unui emitent, drepturile de vot deţinute de o 

persoană ating, depăşesc sau scad sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% sau 75% 

din totalul drepturilor de vot, persoana respectivă are obligaţia să informeze imediat Societatea în legătură cu 

numărul de drepturi de vot deţinute, dar nu mai târziu de 4 zile de tranzacţionare de la data Ia care persoana 

respectivă (i) află despre achiziţie sau vânzare sau posibilitatea de a exercita drepturi de vot sau, ţinând cont 

de împrejurări, ar fi trebuit să afle despre aceasta, indiferent de data Ia care achiziţia, vânzarea sau 

posibilitatea de exercitare a drepturilor de vot intră în vigoare sau (ii) este informată despre un eveniment care 
modifică structura drepturilor de vot. 

.-.r-. .• ·t.\, 
Acţionarii prevăzuţi în tabelul de mai sus au aceleaşi drepturi de vot ca şi orice alt acţionar al S6i~~ţăţii, 

acţiunile emise de Societate acordând drepturi egale de vot tuturor acţionarilor Societăţii. /J, ~ ~: 'S\ 
~ • ·· "~~, a:j ţ ~ 

Familia Marcu exercită controlul asupra Societăţii, ca rezultat al deţinerii majorităţii acţţuri'i~şj~qptu,tiior 
de vot în cadrul Societăţii. În pofida controlului exercitat de Familia Marcu asupra Societăţii, legi~~ţia 
aplicabilă din România şi Actul Constitutiv al Societăţii împiedică respectivii acţionari să-şC€xer<ă_~-p~terea 
de control într-o manieră abuzivă. 

Potrivit informaţiilor deţinute de Societate, cu excepţia unei eventuale executări a ipotecilor pe acţiunile 

emise de MedLife şi deţinute de Familia Marcu, nu există niciun acord sau înţelegere care ar putea avea drept 
rezultat modificări viitoare în controlul asupra Societăţii. 
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DESCRIEREA CAPITALULUI SOCIAL ŞI A STRUCTURII CORPORATIVE 

Denumirea legală ~;. comercială a Societăţii 

Denumirea legală şi comercială a Societăţii este Med Life S.A .. 

Scopul şi obiectul principal de activitate al Societăţii 

Conform articolului 2 din Actul Constitutiv, domeniul principal de activitate al Societăţii constă în activităţi 

de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică (Cod CAEN 862), iar obiectul principal de activitate al 

Societăţii constă în activităţi de asistenţă medicală specializată (Cod CAEN 8622), potrivit Clasificării 

Activităţilor din Economia Naţională. 

De asemenea, Societatea poate desfăşura şi o serie activităţi secundare şi auxiliare, menţionate la articolul 3.1 

din Actul Constitutiv: 

Cod CAEN 8610 - activităţi de asistenţă spitalicească 

Cod CAEN 8621- activităţi de asistenţă medicală generală 

Cod CAEN 8623 - activităţi de asistenţă stomatologică 

Cod CAEN 8690 - alte activităţi referitoare la sănătatea umană 

Cod CAEN 8710 - activităţi ale centrelor de îngrijire medicală 

Cod CAEN 8720 - activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale 

Cod CAEN 8730 - activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor aflate în incapacitate de a se îngriji 

singure 

Cod CAEN 7211 - cercetare-dezvoltare în biotehnologie 

Cod CAEN 7219 - cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 

Cod CAEN 7220 - cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste. 

Capital social 

Capitalul social subscris şi vărsat 

Capitalul social al Societăţii este integral subscris şi vărsat şi are o valoare de 5.023.000 RON, din care 

4.015.500 RON şi echivalentul în RON al 362.161,1 USD, care reprezintă aport în numerar, iar 2.935,5 RON 

reprezintă aportul în natură al domnilor Marcu Mihai şi Marcu Nicolae, în calitate de acţionari. 

Capitalul social al Societăţii este împărţit în 20.092.000 acţiuni ordinare, nominative, liber transferabile, 

vărsate integral, fiecare având o valoare nominală de 0,25 RON, emise în formă dematerializată, prin înscriere 

.~~~ ·r l acţionarilor Societăţii. Nu există acţiuni emise care să nu reprezinte capitalul social al Societăţii. 
,'(; ft -/ 

l .. ~~ţoc~tâ7_1· a emis o singură clasă de acţiuni: ordinare. Nu există acţiuni care să fie deţinute de către Societate 
~ M ~ lial ale acesteia în Societate. Societatea nu a emis valori mobiliare convertibile, valori mobiliare de 

~f:t Q~9tlm~.~ valori mobiliare având asociate warrante. 
y / 
· -C:apftal social autorizat 

Prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor MedLife din data de 13.09.2017, Consiliul de 

Administraţie a fost autorizat ca până cel târziu la data de 13 septembrie 2020, să majoreze capitalul social al 
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Societăţii cu suma maximă de 650.000 RON, prin emisiunea unui număr maxim de 2.600.000 de acţiuni noi 

în schimbul unor aporturi în numerar, urmând ca dacă majorarea de capital social va fi realizată de Consiliul 

de Administraţie la nivelul maxim autori~.at, !-:1'1.pjtiiJuJ social .s!'!i. fie majorat dP, !.e, valoarea CP, 5.023.000 RON 

la valoarea de 5.673.000 RON (capital social autorizat). Prin aceeaşi hotărâre, s-a aprobat modificarea 

corespunzătoare a Actului Constitutiv (i.e. art. 9.5). 

Societatea nu are cunoştinţă de niciun fel de drepturi de achiziţie şi/sau obligaţii legate de capitalul neemis al 
Societăţii. 

Drepturi, preferinţe şi restricţii aferente Acţiunilor 

Conform Actului Constitutiv, fiecare acţiune subscrisă şi vărsată integral de acţionari acordă drepturi egale şi 

conferă deţinătorului acesteia, conform legii, dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii, 

dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale Societăţii, dreptul de a participa la distribuirea 

profitului, conform prevederilor Actul Constitutiv şi dispoziţiilor legale aplicabile, precum şi alte drepturi. 

Deţinerea unei acţiuni emise de Societate certifică aderarea deţinătorului la Actul Constitutiv. 

Acţiunile proprii deţinute de Societate, dacă este cazul, nu acordă drepturi de vot sau drept la dividende. 

În conformitate cu Legea Societăţilor, fiecare acţionar trebuie să îşi exercite drepturile cu bună credinţă, 
respectând drepturile şi interesele legitime ale Societăţii şi ale celorlalţi acţionari. Aceste drepturi se referă în 
principal la implicarea acţionarilor în activitatea Societăţii prin participarea la adunarea generală a acţionarilor 

şi exprimarea voturilor în cadrul acesteia, exercitarea dreptului de a alege şi de a fi ales în organele de 

conducere ale Societăţii, precum şi participarea la distribuirea profitului. 

Dreptul de preferinţă 

Potrivit Actului Constitutiv şi reglementărilor privind piaţa de capital, acţiunile nou emise în cadrul unei 

majorări prin aport în numerar trebuie oferite, cu prioritate, deţinătorilor drepturilor de preferinţă, aparţinând 

acţionarilor existenţi ai Societăţii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de înregistrare care nu şi-au 

înstrăinat drepturile de preferinţă în perioada de tranzacţionare a acestora, dacă este cazul, sau deţinătorilor 

drepturilor de preferinţă dobândite în perioada de tranzacţionare a acestora. Dacă, după expirarea termenului 

prevăzut pentru exercitarea dreptului de preferinţă, noile acţiuni emise nu au fost în totalitate subscrise, 

acţiunile care nu au fost subscrise pot fi anulate sau oferite publicului investitor, în conformitate cu hotărârea 

organului de conducere competent pentru aprobarea majorării capitalului social. 

Potrivit reglementărilor privind piaţa de capital, perioada în care se pot subscrie acţiuni în cadrul exercitării 

dreptului de preferinţă nu este mai mică de o lună de la data stabilită în prospect, dată ulterio~!}};ţlţ~i de 

înregistrare şi datei de publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor sau a &~i'ei 

Consiliului de Administraţie în Monitorul Oficial al României. ~- 1-"" IZ-" ·:;_ 

Dreptul de preferinţă al acţionarilor de a subscrie noi acţiuni în cadrul unei majorări de ca;;~~; pJ 

aport în numerar poate fi ridicat, cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţi1f{'a 
care participă acţionari reprezentând cel puţin 85% din capitalul social subscris şi vărs~'cşi~::~~otul 
acţionarilor care deţin cel puţin ¾ din drepturile de vot. În urma ridicării dreptului de preferinţă a acţionarilor 
de a subscrie noile acţiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului, cu respectarea dispoziţiilor legale 
privind ofertele publice de vânzare. 

Dreptul de vot şi dreptul de a participa la Adwiarea Generală a Acţionari/or 

Drepturile fundamentale ale acţionarilor includ dreptul de a participa la Adunarea Generală a Acţionarilor şi 

dreptul la vot. 

În plus faţă de prevederile Actului Constitutiv şi ale Legii Societăţilor, dispoziţiile legale privind piaţa de 
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capital din cadrul Regulamentului ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în 

cadrul adunărilor generale ale acţionarilor stabilesc următoarele drepturi: 

• dreptul unuia sau al mai multor acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din 

capitalul social: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor, cu 

condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre 

adoptare de către Adunarea Generală a Acţionarilor; şi (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru 

punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor. 

Drepturile respective pot fi exercitate numai în scris şi în termen de cel mult 15 zile de la data 

publicării convocării pentru respectiva Adunare Generală a Acţionarilor. În cazurile în care exercitarea 

dreptului prevăzut la punctul (i) de mai sus determină o modificare a ordinii de zi publicate deja, 

Societatea trebuie să re-publice convocarea cu ordinea de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi 

cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referinţă şi nu mai târziu de 1 O zile 

înainte de data Adunării Generale a Acţionarilor; 

• dreptul tuturor acţionarilor de a primi un tratament egal în ceea ce priveşte participarea şi exercitarea 

drepturilor de vot în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor; 

• dreptul tuturor acţionarilor de a avea acces la informaţii şi documente suficiente cu privire la punctele 

supuse dezbaterii Adunării Generale a Acţionarilor, precum şi la acelea care le-ar permite să îşi 

exercite drepturile în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor; 

• dreptul tuturor acţionarilor de a avea acces rapid şi nediscriminatoriu la convocatorul Adunării 

Generale a Acţionarilor; 

• dreptul fiecărui acţionar de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale 

a Acţionarilor şi de primi răspuns de la Societate; 

• dreptul de a participa la Adunarea Generală a Acţionarilor, direct sau indirect, inclusiv prin mijloace 

electronice, prin corespondenţă sau prin reprezentant. 

Drepturi la dividende 

Dividendele, în cazul în care distribuirea acestora a fost aprobată de Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor, se repartizează acţionarilor înregistraţi, la data de înregistrare, în registrul acţionarilor Societăţii, 

proporţional cu numărul de acţiuni deţinute în cadrul Societăţii. Dividendele pot fi distribuite doar dacă 

Societatea înregistrează profit conform situaţiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor şi dacă adunarea decide distribuirea dividendelor. Pentru mai multe detalii privind dreptul la 

dividende, vă rugăm consultaţi secţiunea "-Politica privind dividendele" din prezentul Prospect. 

Dreptul la informare 

Potrivit Actului Constitutiv, Societatea trebuie să pună la dispoziţie materiale cu privire la fiecare punct de pe 

ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor cu cel puţin 30 de zile înainte de întrunirea adunării la sediul 

~1-,;etăţii şi prin publicarea acestora pe pagina de internet a Societăţii. În cazul în care ordinea de zi a 

,.;,"'-r- Â dilli ~-· Generale Ordinare a Acţionarilor prevede alegerea membrilor Consiliului de Administraţie, 
/' (.~, c~

1
'' . trebuie să pună la dispoziţia acţion~l~r informaţii ~feritoare la ~~ele, ~~mi~iliul şi c~i~c~a 

C; fţ~s10~ 1~ a persoanelor pro~use drept candidaţi ~en~ funcţiile de. me~bn a1 Co~s1l~ul~1 de Admm1s~aţ1~ 
•'J ~ acea~tl hstă va putea fi suphmentată de către acţionari până cel mai târzm cu 15 zile mamte de data pnme1 

ţţconvo;ări a adunării. Când ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor include propuneri pentru 

modificarea Actului Constitutiv, convocatorul trebuie să cuprindă întregul text al unor astfel de propuneri. 

În plus, cu cel puţin 30 de zile înaintea fiecărei Adunări Generale a Acţionarilor, acţionarii au dreptul să 
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primească o serie de documente şi informaţii care să le înlesnească exercitarea drepturilor în adunare, precum: 

convocatorul, formularele de procură specială pentru participarea prin reprezentare şi de buletin de vot prin 

corespondenţă, numărul tota.I de <trepturi d~ vot, proiecte ,fo hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, 
în limba română şi în limba engleză. În cazul unei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor, Consiliul de 

Administraţie trebuie să pună la dispoziţia acţionarilor situaţiile financiare anuale, raportul anual al 

Consiliului de Administraţie, raportul auditorului financiar şi distribuirea de dividende propusă cu cel puţin 30 
de zile înainte de adunare. 

Societatea trebuie să folosească mijloacele media de informare care să asigure, în mod rezonabil, difuzarea 
eficientă către public în întreaga Uniune Europeană. 

Dreptul de retragere 

Conform Legii Societăţilor, acţionarii care nu votează în favoarea unei anumite acţiuni corporative supuse 

votului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor au dreptul de a se retrage din Societate şi de a solicita 

cumpărarea acţiunilor lor de către Societate. Acest drept poate fi exercitat doar dacă acţiunile corporative 

menţionate mai sus constau în: (i) schimbarea obiectului principal de activitate al Societăţii, aşa cum este 

prevăzut în Actul Constitutiv; (ii) mutarea sediului social al Societăţii în altă ţară; (iii) schimbarea formei 

juridice a Societăţii; sau (iv) sunt în legătură cu fuziunea sau divizarea Societăţii. 

Dreptul de a contesta hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor 

Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie, în 

termen de 15 zile de Ia data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre 

acţionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în 

procesul-verbal al şedinţei. Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiune este imprescriptibil, 
iar cererea poate fi formulată şi de orice persoană interesată. 

De asemenea, potrivit Legii emitenţilor şi operaţiunilor de piaţă, hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor 

contrare legii sau actului constitutiv, care au drept efect modificarea capitalului social al Societăţii, pot fi 
atacate în justiţie, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de 
oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat contra şi au cerut să se insereze 
aceasta în procesul-verbal al şedinţei. 

Drepturi derivate din lichidare 

În cazul lichidării MedLife, toate activele Societăţii rămase după achitarea tuturor datoriilor vor ţi.,.q.~ţtibuite 
între acţionari, conform participaţiei acestora Ia capitalul social. ",y&.ţ'.,_ 

·1;, q~~:,, 
Alte drepturi ale acţionarilor ffe..,1. -~ Q ţ 

Legea Societăţilor şi reglementările pieţei de capital prevăd anumite drepturi ale acţionariloAflfaArt:Yfllvoa?. a 
-:> 

acţionarilor care deţin un procent minim din capitalul social al Societăţii, precum: ,,_ • -4, 
•?..~\\~ 

• dreptul acţionarului/acţionarilor deţinând individual sau împreună cel puţin 5% din totalul drepturilor 

de vot de a solicita auditorilor financiari să investigheze reclamaţiile privind conducerea Societăţii şi să 

întocmească rapoarte, pe baza informaţiilor prezentate de Consiliul de Administraţie; 

• dreptul acţionarului/acţionarilor deţinând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al 

Societăţii de a solicita convocarea unei Adunări Generale a Acţionarilor; 

• dreptul acţionarului/acţionarilor deţinând, individual sau împreună, cel puţin 10% din capitalul social 

al Societăţii de a solicita instanţei să numească unul sau mai mulţi experţi pentru a analiza anumite 

operaţiuni din gestiunea Societăţii şi a întocmi un raport în acest sens; 

• în cazurile în care o Adunare Generală a Acţionarilor nu reuşeşte să aprobe, până la iniţierea unei 

121 



acţiuni în instanţă, atragerea răspunderii fondatorilor, administratorilor, directorilor sau a auditorilor 

interni sau auditorilor financiari ai Societăţii pentru cauzarea de daune Societăţii prin încălcarea 

îndatoririlor acestora faţ!!. de Societate, dreptul acţionarului/acţionarilor deţinând individual sau 

împreună cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii să iniţieze o acţiune în instanţă în acest scop. În 

aceste cazuri, astfel de acţiuni se introduc de către acţionarul/acţionarii reclamant/ţi, dar pe seama 

Societăţii; 

• dreptul unui acţionar semnificativ de a solicita numirea membrilor Consiliului de Administraţie, prin 

utilizarea metodei votului cumulativ şi, în cazul în care metoda votului cumulativ nu este utilizată 

pentru votul exprimat în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor cu privire la numirea membrilor 

Consiliului de Administraţie, acţionarul respectiv are dreptul de a solicita instanţei să convoace imediat 

Adunarea Generală a Acţionarilor. Conform Legii emitenţilor şi operaţiunilor de piaţă, un "acţionar 

semnificativ" este o persoană fizică, persoană juridică sau grupul de persoane care acţionează în mod 

concertat şi care deţine direct sau indirect o participaţie de cel puţin I 0% din capitalul social al unei 

societăţi sau din drepturile de vot; 

• dreptul unui acţionar care deţine individual ori, după caz, acţionarii care deţin împreună cel puţin 5% 

din capitalul social, de a solicita, cel mult o dată într-un exerciţiu financiar, convocarea unei Adunări 

Generale a Acţionarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administraţie, cu 

aplicarea metodei votului cumulativ. 

Obligaţia de a se ab/ine de la deliberări 

Un acţionar care, într-o anumită operaţiune, are un interes contrar intereselor Societăţii, fie personal sau ca 
reprezentant al unei alte persoane, trebuie să se abţină de la deliberări. Un acţionar care nu respectă această 

cerinţă legală poate fi ţinut răspunzător pentru daune aduse Societăţii în cazul în care, fără votul acţionarului 

respectiv, nu s-ar fi ajuns la majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii respective. 

Obliga/ia de a notifica o participaţie importantă 

Conform Legii emitenţilor şi operaţiunilor de piaţă, dacă în urma operaţiunilor de achiziţie sau înstrăinare de 

acţiuni, precum şi în cazul oricăror altor operaţiuni cu Acţiuni, proporţia drepturilor de vot deţinute de o 

persoană atinge, depăşeşte sau scade sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% sau 75% 

din totalul drepturilor de vot, persoana respectivă are obligaţia să informeze imediat Societatea în legătură cu 

proporţia drepturilor de vot deţinute, dar nu mai târziu de 4 zile de tranzacţionare începând cu data la care (i) 

află despre achiziţie sau vânzare sau posibilitatea de a exercita drepturi de vot sau la care, ţinând cont de 

împrejurări, ar fi trebuit să afle despre aceasta, indiferent de data la care achiziţia, vânzarea sau posibilitatea 

de exercitare a drepturilor de vot intră în vigoare sau (ii) este informată despre un eveniment care modifică 

structura drepturilor de vot. Nici Actul Constitutiv şi nici alt regulament al Societăţii nu prevede nicio altă 

obligaţie de a dezvălui titularii acţiunilor deţinute peste un anumit prag . 

. 4 ~ /il igaţia de a lansa o ofertă publică de preluare obligatorie 
//~· 'i;j(', 

/ ~1ic~f6-· Legii emitenţilor şi operaţiunilor de piaţă, o persoană care, urmare a achiziţiei directe sau a unei 

c~/1 <§iiziţi\ de către persoane cu care acţionează în mod concertat, deţine valori mobiliare la o societate listată 
':!; ~·care,"ş'dăugate la deţinerile anterioare ale persoanei respective sau ale persoanelor cu care acţionează în mod 

~ concertat, acordă persoanei respective, direct sau indirect, mai mult de 33% din drepturile de vot ale unei 

societăţi, persoana respectivă este obligată să iniţieze o ofertă publică de preluare obligatorie adresată tuturor 

deţinătorilor de valori mobiliare şi având ca obiect toate deţinerile acestora, la un preţ echitabil, cât mai 

curând posibil, dar nu mai târziu de două luni de la momentul atingerii acestui prag. 

Până la lansarea ofertei de preluare obligatorie, drepturile de vot aferente valorilor mobiliare depăşind pragul 
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de 33% din totalul drepturilor de vot ale Societăţii sunt suspendate, iar respectivul acţionar şi persoanele cu 

care acesta acţionează în mod concertat nu mai pot achiziţiona, prin alte operaţiuni, acţiuni ale Societăţii. 

Obligaţia de a lansa o ofertă publică de preluare obligatorie nu se aplică persoanelor care au dobândit 

deţinerile respective: (i) ca urmare a unei tranzacţii exceptate sau (ii) neintenţionat. 

O tranzacţie exceptată reprezintă dobândirea valorilor mobiliare care au determinat respectiva deţinere: 

• în cadrul procesului de privatizare; 

• prin achiziţionarea de acţiuni de la Ministerul Finanţelor Publice sau de la alte entităţi abilitate legal, în 

cadrul procedurii executării creanţelor bugetare; 

• în urma transferurilor de acţiuni realizate între societatea-mamă şi filialele sale sau între filialele 
aceleiaşi societăţi-mamă; sau 

• în urma unei oferte publice de preluare voluntară adresată tuturor deţinătorilor respectivelor valori 
mobiliare şi având ca obiect toate deţinerile acestora. 

Atingerea pragului de 33% în mod neintenţionat intervine ca efect al unor operaţiuni precum: 

• reducerea capitalului social, prin răscumpărarea de către societate a acţiunilor proprii, urmată de 
anularea acestora; 

• exercitarea drepturilor de preferinţă, subscriere sau conversie a drepturilor atribuite iniţial, precum şi 

ca rezultat al convertirii acţiunilor preferenţiale în acţiuni ordinare; sau 

• fuziunea/divizarea sau succesiunea. 

În plus, în urma unei oferte adresate tuturor acţionarilor pentru toate deţinerile acestora în societatea la care se 

referă oferta, ofertantul are dreptul să solicite tuturor acţionarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să-i 

vândă respectivele acţiuni, la un preţ echitabil, în una din următoarele situaţii: 

• dacă ofertantul respectiv deţine acţiuni reprezentând cel puţin 95% din numărul total de acţiuni cu 

drept de vot şi cel puţin 95% din drepturile de vot în societatea la care se referă oferta care pot fi 
efectiv exercitate; sau 

• dacă a achiziţionat în cadrul ofertei acţiuni reprezentând cel puţin 90% din numărul total de acţiuni cu 

drept de vot în societatea la care se referă oferta şi cel puţin 90% din drepturile de vot vizate"îri"t'*111 

o~. n- ~~ .,;.,P.~Q ... ~;,i fe 1 
. ,::,:,:, "' ,_ 

Dreptul de retragere forţată (squeeze-out) acordat ofertantului conform celor de mai sus coreşl?~-~~--

celorlalţi acţionari ai societăţii de a solicita cumpărarea obligatorie (sell-out), cerându-i of~M~ t:U~teg_t' 

să Ie achiziţioneze acţiunile. Dacă oricare dintre acţionarii rămaşi exercită acest drept, ofertantul,~şţ«? <?9~ at 
să achiziţioneze acţiunile deţinute de acţionarii vânzători. .::-

Drepturile de retragere forţată şi de cumpărare obligatorie pot fi exercitate în termen de trei luni de Ia 
închiderea ofertei. 

Obligaţiile persoanelor care deţin informaţii privilegiate 

Persoanele care exercită responsabilităţi de conducere în cadrul Societăţii şi toate persoanele iniţiate în raport 

cu Societatea vor notifica atât Societatea cât şi ASF despre tranzacţiile cu acţiuni emise de Societate, conform 
prevederilor aplicabile. 
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TRANZACŢII CU PĂRŢI AFILIATE 

Pentru informaţii în legătură cu tranzacţiile importante cu părţile afiliate, astfel cum swit definite în Situaţiile 
Financiare Anuale şi Situaţiile Financiare Interimare, la data şi pentru perioadele care se sfârşesc la datele de 

31 decembrie 2016 şi 30 septembrie 2017, vă rugăm să consultaţi Nota 23 "Părţi Aflate în Relaţii Speciale" la 

Situaţiile Financiare. În cursul normal de desfăşurare a activităţii şi pe baze constante şi regulate, Societatea 

încheie tranzacţii cu Nautic Life S.R.L., care este parte afiliată. Aceste tranzacţii constau în furnizarea şi 

primirea de produse şi servicii care sunt negociate în condiţiile prevalente ale pieţei şi în termeni comerciali 

normali, care sunt echitabili şi rezonabili şi în interesul Societăţii şi al acţionarilor acestuia. 

Toate tranzacţiile încheiate de Societate cu părţile afiliate sunt încheiate în condiţiile prevalente ale pieţei. 

Soldurile achiziţiilor, datoriilor şi creanţelor (după caz) în ceea ce priveşte tranzacţiile semnificative cu părţile 

afiliate la data de 30 septembrie 2017 sunt prezentate în Situaţiile Financiare Interimare. Cu excepţia 

tranzacţiilor prezentate mai sus, Societatea nu a încheiat alte tranzacţii semnificative cu părţile afiliate ulterior 

datei de 30 septembrie 20 I 7. 
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CONTRACTE IMPORTANTE 

Cu excepţia celor descrise mai jos, Grupul nu a încheiat niciun fel de contracte importante, altele decât cele 
încheiate în cursul normal al activităţii. 

Facilităţi de finanţare importante 

Contractele menţionate mai jos reprezintă contractele de credit importante încheiate de societăţile din Grup, în 
vigoare la data prezentului Prospect. 

Facilitilţi de credit contractate de Grup 

Împrumutul sindicalizat 

Societatea, împreună cu Bahtco Invest, Accipiens şi PDR (în calitate de împrumutaţi) au încheiat pe 2 martie 

2016 un contract de facilitate de credit, cu un număr de instituţii de credit, respectiv Banca Comercială 

Română S.A., BRD - Groupe Societe Generale S.A, ING Bank N.V. Amsterdam - Bucharest Branch şi 

Raiffeisen Bank S.A ("Împrumutul Sindicalizat"). Părţile finanţatoare au pus la dispoziţia împrumutaţilor 
trei facilităţi de credit, în sumă totală de 48.764.589,89 EUR şi 27.000.000 RON, după cum urmează: 

(a) Facilitate la termen în euro, în sumă totală de 28.764.589,98, alocată astfel: 

până la 15.711.008,29 EUR, către Societate, 

până la 972.93 7 ,81 EUR, către Accipiens, 

până la 6.486.252, 13 EUR, către Bahtco Invest, 

până la 5.594.391,75 EUR, către PDR, 

destinată refinanţării în totalitate a sumelor datorate de fiecare dintre entităţile de mai sus, în temeiul 

contractului de facilitate de credit încheiat cu BCR la data de 28 august 2014. 

(b) Facilitate de tip revolving în lei, în sumă totală de 27.000.000 RON, acordată Societăţii în scopul 

refinanţării în totalitate a sumelor datorate de aceasta în temeiul unui contract de facilitate de credit 

încheiat cu BCR la data de 28 august 2014 şi pentru finanţarea nevoilor curente ale Societăţii; 

(c) Facilitate la termen în euro, în sumă totală de 10.000.000 EUR, acordată Societăţii pentru achiziţia de 

participaţii în societăţi care desffişoară activităţi similare sau complementare celor desfăşurate de 

împrumutaţi ("Societilţile Ţintit vizate de Împrumutul Sindicalizat"), respectiv, în limita a 3.000.000 

EUR, Societăţilor Ţintă vizate de Împrumutul Sindicalizat care vor accede în calitate de împrumutaţi la 

contractul de facilitate de credit, în vederea refinanţării datoriilor financiare ale acestora. · w • • f¾~ 
(d) Facilitate la termen în euro, în sumă totală de 8.000.000 EUR, acordată Societăţii Pe_?,jr,t\~~n,-; ea 

contractelor de leasing ale Societatii i..,--•• ~ i,,J ~ 

Pachetul de garanţii cuprinde, între altele, ipoteci imobiliare asupra activelor din Bucureşfi.~~!!i~~JJ!J, ea 

Griviţei nr. 365 - proprietatea MedLife, spitalul de pediatrie din St. Zăgazului nr. 7, aflaf'-ffl• ,PŢ:,.~etatea 

Bahtco) şi Braşov (clinica şi spitalul din Str. Turnului nr. 5, aflate în proprietatea PDR), ipoteci mobiliare 

asupra echipamentelor medicale, acţiunilor în Societăţile Ţintă vizate de Împrumutul Sindicalizat, soldurilor 

creditoare ale conturilor, poliţelor de asigurare, creanţelor Societăţii asupra caselor de asigurări de sănătate, 

acţiunilor deţinute de Familia Marcu în cadrul Societăţii etc. 

Obligaţiile împrumutaţilor în temeiul contractului sunt conjuncte, aspect reflectat şi în cadrul ipotecilor reale 

constituite de fiecare dintre împrumutaţi. Cu toate acestea, Societatea şi Bahtco Invest acţionează reciproc în 

calitate de fidejusori (fiecare cu privire la obligaţiile celuilalt din contractul de credit sus-menţionat). 

Contractul conţine dispoziţii cu privire la decăderea din beneficiul termenului (având ca rezultat obligaţia de 

rambursare anticipată) în situaţia în care Intemational Finance Corporation, membru al Grupului Băncii 
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Mondiale, pune în executare drepturile sale de garanţie asupra acţiunilor Familiei Marcu şi/sau în cazul în 

care Familia Marcu încetează să deţină controlul asupra Societăţii sau Societatea încetează să deţină controlul 

asupra oricăruia dintre ceilalţi împrumutaţi. 

În ce priveşte acţiunile emise de Societate, documentaţia de finanţare cuprinde anumite prevederi specifice, 

respectiv: (i) restricţii la acordarea de dividende şi alte distribuiri; (ii) executarea silită de către Intemational 

Finance Corporation, membru al Grupului Băncii Mondiale, a ipotecii asupra acţiunilor MedLife constituită 

în vederea garantării obligaţiilor Familiei Marcu, în temeiul acordului acţionarilor, reprezintă un caz de 

neexecutare (putând să atragă accelerarea sumelor datorate); (iii) obligaţia Familiei Marcu de a păstra în 

proprietate acţiunile deţinute pe toată durata contractului. 

Restricţia cu privire la distribuţia de dividende cuprinsă în Împrumutul Sindicalizat constă în interzicerea 

aprobării distribuirii şi plăţii de dividende, de dobânzi cu privire la dividende şi a oricăror alte distribuţii, 

precum şi a răscumpărărilor de acţiuni şi a efectuării de plăţi către alţi membri ai Grupului ( cu unele excepţii), 

fără acordul majorităţii băncilor împrumutătoare. Obligaţia se referă la orice exerciţiu financiar începând cu 

cel din 2016. 

În plus, faţă de cele de mai sus, contractul de credit cuprinde şi alte prevederi standard cu privire la, între 

altele: interdicţii de dispoziţie/grevare a activelor şi cu privire la schimbarea controlului în Societate şi cu 

privire la ceilalţi împrumutaţi, neexecutarea încrucişată (cross default), restricţii cu privire la cheltuielile de 

capital, la încheierea de acorduri de asociere (joint ventures) (cu unele excepţii), la transferul de active, sau Ia 

contractarea de împrumuturi. 

Împrumuturile contractate de la lnternational Finance Corporation, membru al Grupului Blncii 
Mondiale 

Societatea (în calitate de împrumutat), împreună cu Accipiens, Bahtco Invest şi PDR (în calitate de 

codebitori) derulează în prezent două contracte de împrumut cu Intemational Finance Corporation, membru al 

Grupului Băncii Mondiale ("Împrumuturile IFC"), respectiv: 

(a) contractul de împrumut la termen din data de 30 iunie 2010, astfel cum a fost modificat şi reiterat Ia data 

de 11 August 2011, cu modificările ulterioare (suma datorată la data de 30 septembrie 2017 în temeiul 

acestui contract fiind de 2.857.142,25 euro); şi 

(b) contractul de împrumut la termen din data de 30 septembrie 2016, în suma de IO.OOO.OOO euro la 30 
septembrie 2017, destinat finanţării planului de investiţii al Societăţii şi ale co-debitorilor, în vederea 

extinderii operaţiunilor acestora, atât în mod organic, cât şi prin achiziţii de participaţii in societăţi 

desfăşurând activităţi similare sau complementare celor desfăşurate de împrumutaţi ("SocietAţile Ţinti 

vizate de Împrumuturile IFC"). 

Ambele împrumuturi sunt contractate în condiţii similare, fiind rambursabile în rate semestriale egale de 

principal (maturitatea finală fiind data de 15 mai 2023) şi, cu unele excepţii, majoritatea garanţiilor sunt 

_,,..~ ambelor împrumuturi şi, totodată, comune pachetului de garanţii aferent Împrumutului Sindicalizat, 

1 
~-<,"' ~ . . }f ucef.c~ este _reflectat in Contractul Intrecreditor din d~ta de 2 martie 2016, amendat ulterior, încheiat între ,~'?'-. CT9\nerctală Română S.A., BRD - Groupe Soc1ete Generale S.A., ING Bank N.V. Amsterdam -

C.;t~ ~ b'fu.est· Branch, Raiffeisen Bank S.A, International Finance Corporation, membru al Grupului Băncii 
\r ~ondi~/2,ocietate, Accipiens, Bahtco, PDR şi Familia Marcu. 
~ ~-

·' 
Pach~tul de garanţii cuprinde, între altele, ipoteci imobiliare asupra activelor din Bucureşti (spitalul din Calea 

Griviţei nr. 365, aflat în proprietatea MedLife, spitalul de pediatrie din str. Zagazului nr. 7, aflat în 

proprietatea Bahtco) şi Braşov (clinica şi spitalul din str. Turnului nr. 5, aflate în proprietatea PDR), ipoteci 

mobiliare asupra echipamentelor medicale, acţiunilor în Societăţile Ţintă vizate de Împrumuturile IFC, 
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soldurilor creditoare ale conturilor, poliţelor de asigurare, creanţelor Societăţii asupra caselor de asigurări de 

sănătate, acţiunilor deţinute de Familia Marcu în cadrul Societăţii, acţiunilor emise de codebitori, etc. 

Societatea şi Hahtco acţionează reciproc în calitate de fidejusori (fiecare cu privire la obligaţiile celuilalt din 
contractele de împrumut sus-menţionate). 

Contractele conţin prevederi similare, inclusiv în ceea ce priveşte limitarea distribuirii de dividende, 

interdicţia modificărilor substanţiale ale documentelor constitutive, de natură sa intre în conflict cu 

documentaţia de finanţare, precum şi obligaţia rambursării anticipate a sumelor datorate în cazul pierderii de 

către Familia Marcu a controlului asupra Societăţii, a codebitorilor şi a Societăţilor Ţintă vizate de 
Împrumuturile !FC. 

Restricţia cu privire la distribuţia de dividende cuprinsă în Împrumuturile IFC constă în interzicerea aprobării 
distribuirii sau efectuării de plăţi de dividende sau alte distribuţii în numerar ( cu excepţia dividendelor sau 

distribuţiilor făcute în acţiuni emise de Societate sau codebitori), precum şi a răscumpărării de acţiuni, fără 

acceptul expres al International Finance Corporation, membru al Grupului Băncii Mondiale. Contractele de 

împrumut prevăd unele excepţii de la această restricţie, respectiv, posibilitatea de a efectua asemenea plăţi în 

măsura în care acestea sunt efectuate din beneficii nedistribuite sau posibilitatea distribuirii de dividende 

dacă, în urma unei astfel de distribuiri, Grupul nu intră astfel într-un caz de neexecutare sau într-un caz 

potenţial de neexecutare, iar indicatorii financiari stabiliţi în contractele de împrumut în sarcina Grupului sunt 
în continuare respectaţi. 

Opţiunea de vânzare a International Finance Corporation, membru al Grupului Blncii Mondiale 

International Finance Corporation, membru al Grupului Băncii Mondiale, a încheiat cu Mihail Marcu, în data 

de 21 noiembrie 2016, un contract privind opţiunea de vânzare a acţiunilor deţinute de Intemational Finance 

Corporation, membru al Grupului Băncii Mondiale, către Mihail Marcu ("Opţiunea de vânzare a IFC"), 
asumată în mod irevocabil de către Mihail Marcu, care este guvernată de legea statului New York. 

Intemational Finance Corporation, membru al Grupului Băncii Mondiale, poate exercita opţiunea sa de 

vânzare oricând într-o perioadă de timp cuprinsă între 20 decembrie 2016 şi data la care acţiunile emise de 

Societate vor atinge un prag de lichiditate constând în atingerea unor valori medii zilnice de tranzacţionare 

pentru o perioadă de şase luni consecutive, cu excepţia tranzacţiilor efectuate de către de membrii Familiei 

Marcu, de Societate sau de afiliaţii acestora, care să fie de o valoare de cel puţin raportul dintre de cinci ori 

numărul de acţiuni ale Societăţii deţinute de International Finance Corporation, membru al Grupului Băncii 

Mondiale, împărţit Ia numărul de zile de tranzacţionare în cele două luni precedente. De asemenea, 

International Finance Corporation, membru al Grupului Băncii Mondiale, va avea dreptul de a exercita 

opţiunea de vânzare către Mihail Marcu şi în cazul în care, de-a lungul perioadei în care International Finance 

Corporation, membru al Grupului Băncii Mondiale, este acţionar al Societăţii, se produc anumite evenimente 

în legătură cu Societatea sau dacă deţinerile Familiei Marcu în Societate scad sub 51 % din capitalul social şi 

drepturile de vot sau în contextul unei vânzări de acţiuni de către Familia Marcu către un cumpărător te1i ) ~1.1re 

decide să nu cumpere şi acţiunile lntemational Finance Corporation, membru al Grupului Bănci,i~~1\,~:·r~\ 
cazul în care acesta din urmă Ie oferă. c..- ·~ ·U, tJ ~\ 

APROBAT fJI 
Exercitarea opţiunii de vânzare de către Intemational Finance Corporation, membru al 'Grupului B~ 

Mondiale, se poate face numai în conformitate cu prevederile aplicabile ale legislaţiei de pieţe de'-cap~~-M i cu 

reglementările BVB, inclusiv prin efectuarea unui plasament privat, la preţul agreat de părţi în Opţiunea de 

vânzare a IFC. Opţiunea de vânzare a IFC include un mecanism prin care, în cazul în care Intemational 

Finance Corporation, membru al Grupului Băncii Mondiale îşi exercită opţiunea, iar Mihail Marcu nu îşi 

îndeplineşte obligaţia de a achiziţiona acţiunile oferite de Intemational Finance Corporation, membru al 

Grupului Băncii Mondiale, aceasta din urmă va putea vinde acţiunile respective către un terţ sau va putea 
executa Ipoteca pe Acţiuni a IFC (definită mai jos). 
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Ipoteca pe acţiunile lui Mihail Marcu 

Pentru a garanta angajamentele asumate de Mihail Marcu în Opţiunea de vânzare a IFC, Intemational Finance 

Corporation, membru al Grupului Băncii Mondiale şi Mihail Marcu au încheiat într-un contract de ipotecă cu 

privire la 4.219.320 acţiuni ale Societăţii, care reprezintă toate acţiunile deţinute de către Mihail Marcu în 

Societate, respectiv 21 % din capitalul social al Societăţii ("Ipoteca pe Acţiuni a IFC"). Ipoteca pe Acţiuni a 

IFC creează o ipotecă de prim rang în favoarea International Finance Corporation, membru al Grupului Băncii 

Mondiale, asupra acţiunilor deţinute de Mihail Marcu în Societate, care are prioritate faţă de ipoteca pe 

acţiunile Familiei Marcu constituită în favoarea băncilor creditoare potrivit Împrumutului Sindicalizat. 

Facilitlţi de credit contractate de filiale ale Med Life 

La data de 24 august 2010, Accipiens a încheiat cu Banca Transilvania S.A. contractul nr. 121/24.08.2010, în 

sumă de 3.221.000 euro, având ca destinaţie construcţia unui complex medical. Ulterior, prin actul adiţional 

din data de 18 decembrie 2012, Genesys a preluat calitatea de împrumutat, Accipiens devenind doar co

debitor în cadrul contractului. Conform contractului, împrumutul este rambursat în rate lunare egale, 

maturitatea finală fiind 15 august 2028. 

Împrumutul este garantat atât cu ipoteci reale (asupra conturilor Accipiens şi Genesys, asupra acţiunilor 
deţinute în Genesys, ipotecă imobiliară asupra clinicii Accipiens din Arad), cât şi cu garanţii personale oferite 

de acţionarii minoritari. 

Pe lângă alte prevederi standard cu privire la: interdicţii de dispoziţie/grevare a activelor peste un anumit 

plafon, obligaţii de informare, obligaţii de rulaj procentual prin conturile deschise la bancă, restricţii cu privire 

la grevarea şi/sau înstrăinarea activelor, contractul conţine şi restricţii şi obligaţii referitoare la structura 

Grupului şi la exercitarea controlului asupra împrumutatului şi altor părţi obligate, şi anume: (i) 

împrumutatului nu îi este permis să iniţieze nicio schimbare în structura capitalului său social de natură să 

afecteze controlul asupra Genesys, Med Life şi altor garanţi, cu excepţia situaţiei în care obţine acordul 

băncii; de asemenea, aceste entităţi sunt obligate să notifice astfel de schimbări dacă s-au produs prin efectul 

legii; (ii) banca poate să denunţe unilateral contractul, între altele, dacă va constata (a) diminuarea capacităţii 

de rambursare a persoanelor obligate, ca urmare a unor schimbări în structura acţionariatului, 

directoratului/administraţiei, inclusiv în caz de incapacitate/deces/interdicţii care afectează persoane cheie sau 

(b) reorganizări ale clientului de natură să afecteze solvabilitatea ulterioară a acestuia sau (c) modificări 

legislative şi/sau în condiţiile de plată din industrie, de natură să diminueze semnificativ cifra de afaceri a 

persoanelor obligate, la imposibilitatea/restrângerea capacităţii acestuia de exercitare a obiectului de activitate 

etc. 

Contracte referitoare la Ofertl 

Pentru detalii privind contractele referitoare la Ofertă, vă rugăm consultaţi secţiunea "-Subscriere şi 
Vânzare" din prezentul Prospect. 
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CADRUL LEGAL DE REGLEMENTARE AL SECTORULUI MEDICAL ÎN ROMÂNIA 

În România, sectorul medical este reglementat de legislaţie specifică, în special de Legea Reformei Sănătăţii. 
Dispoziţiile Legii Reformei Sănătăţii se completeaz.ă cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 124 din 
29.08.1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, respectiv ale Ordonanţei de Urgentă nr. 
83 din 19.06.2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice 

conexe actului medical. Alte norme legale şi administrative în vigoare reglementează diferite domenii 
specifice ale sectorului medical. 

Unităţile medicale private din România intră sub incidenţa legislaţiei menţionate mai sus. 

Autorizarea serviciilor medicale 

Înfiinţarea de unităţi medicale şi instalarea de echipamente medicale trebuie avizate şi autorizate de 
autorităţile medicale locale, respectiv regionale aflate in subordinea Ministerului Sănătăţii. 

Avizele şi autorizaţiile trebuie să fie conforme cu dispoziţiile Legii Reformei Sănătăţii, respectiv cu diverse 
condiţii aplicabile activităţilor medicale sau în legătură cu echipamentele. 

Finanţarea sectorului medical 

Asistenţa de sănătate publică este garantată de stat şi finanţată de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau din alte surse inclusiv private, fonduri externe 

rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii, precum şi din contribuţii personale şi plăţi directe. 

Unităţile medicale private pot încheia un acord cu CNAS in vederea rambursării unor costuri în limita unor 
limite stabilite prin lege. 

Asisten/a medicald 

Asistenţa medicală profilactică şi curativă se asigură prin: 

(a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie şi de alte specialităţi, centre de diagnostic şi 

tratament, laboratoare, precum şi prin alte unităţi sanitare publice şi private; 

(b) unităţi sanitare publice şi private cu paturi (spitale). 

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate fumizeaz.ă două tipuri de servicii: 

(a) servicii preventive, stabilirea diagnosticului şi efectuarea tratamentului în regim ambulatoriu; 

(b) asigurarea continuităţii de diagnostic şi terapeutice prin integrare cu asistenţa medicală primară şi cu cea 
spitalicească. 

Furnizarea serviciilor medicale în regim ambulatoriu se realizează prin intermediul (i) cabinetelor medicale 

(de stat sau private), (ii) al unităţilor medicale cu personalitate juridică, respectiv (iii) al cabinetelq~f"edicale 
din structura institutiilor. ·:~, 

/ - ~ ~l~ ~ 
-- ~ ... ... _.)I. ··~ -, 

Autorizarea desfăşurării de activităţi medicale :,, ·· · ~ ":hv hi ~ 

, APfWBAT ;] 
Cabinetele medicale se înfiinţează la cererea medicului titular sau a medicilor asociaţi din cadrul .t ietăţii 
civile medicale, actul de înfiinţare fiind certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabine~!_l9nnedicale 
întocmit şi păstrat de autoritatea sanitară publică. Certificatul de înregistrare se eliberează printre altele în 
baza autorizaţiei de liberă practică a medicului titular sau a asociaţilor şi a avizului Colegiului Medicilor din 

România. Acesta din urmă se obţine în baza autorizaţiei de liberă practică şi a dovezii deţinerii legale a 
spaţiului şi numai după verificarea existentei unei dotări minime ( care diferă în funcţie de specialitatea 
abordată). 
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Cabinetul medical funcţionează in baza unui (i) aviz sanitar, care reprezintă prima etapă de verificare a 

normelor de igienă şi sănătate publică, şi (ii) a unei autorizaţii sanitare de funcţionare, care se eliberează de 

c:lltrfl direcţiile l'!.E: slln.ll.t..~te publică ~i r,ii,re Sfi virează anual. 

Cabinetele medicale pot desfăşura activităţi de radiodiagnostic, imagistică medicală şi alte activităţi medicale 

şi conexe actului medical, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

Dispozitivele medicale folosite în cursul acordării asistenţei medicale fac obiectul unui control periodic 

realizat la un interval de maxim trei ani. 

Inspecţia sanitară din cadrul direcţiei de sănătate publică poate retrage temporar sau definitiv autorizaţia 

sanitară de funcţionare, consecinţa retragerii constând în suspendarea activităţii cabinetului medical. 

Clinicile reprezintă societăţi care reunesc activitatea mai multor cabinete medicale. Clinicile parcurg un 

proces de autorizare similar cu cel descris mai sus în legătură cu cabinetele medicale. 

Spitalele private 

Spitalul este definit în legislaţia aplicabilă ca fiind o unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu 

personalitate juridică, care fumizează servicii medicale. Serviciile medicale acordate de spital pot fi 

preventive, curative, de recuperare şi/sau paleative. 

Spitalele pot fi (i) publice (organizate ca instituţii publice) şi (ii) private (organizate ca persoane juridice de 

drept privat), existând şi posibilitate ca într-un spital public să funcţioneze secţii private. 

Spitalele private se înfiinţează în baza avizului Ministerului Sănătăţii şi funcţionează în baza unei autorizaţii 

sanitare de funcţionare. 

După obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare, spitalul intră, Ia cerere, în procedura de acreditare. 

Acreditarea reprezintă procesul de validare a conformităţii caracteristicilor serviciilor de sănătate, în urma 

căruia unităţile sanitare sunt clasificate pe categorii de acreditare. Acreditarea unităţilor sanitare este tăcută de 

către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate. Spitalele îşi pot modifica structura 

organizatorică şi se pot reorganiza, restructura sau îşi pot schimba sediul şi denumirea numai cu avizul 

Ministerului Sănătăţii. Structura organizatorică a unui spital poate cuprinde, după caz: secţii, laboratoare, 

servicii de diagnostic şi tratament, compartimente, servicii sau birouri tehnice, economice şi administrative, 

serviciu de asistenţă prespitalicească şi transport urgenţe, structuri de primiri urgenţe şi alte structuri aprobate 

prin ordin al ministrului sănătăţii. 

AsistenJa farmaceutică 

Asistenţa farmaceutică se asigură prin prepararea şi eliberarea medicamentelor şi a altor produse stabilite prin 

ordin al ministrului sănătăţii, cum ar fi: produse cosmetice, dispozitive medicale, suplimente alimentare şi 

altele. Punerea pe piaţă a medicamentelor şi activitatea de farmacovigilenţă se realizează prin proceduri 

distincte. 

~~ 
:ţ'' /,11 L'tilipratoarele medicale 

.r @it b b!~orul de analize medicale este unitatea aparţinând sistemului public sau privat, cu sau fără personalitate 

<7,f ~9juri~,!'.(ŞI, furnizoare de servicii medicale de laborator, care includ: 

~ (ay' examinarea materialelor provenite din corpul uman prin diverse metode şi tehnici cu scopul de a furniza ., 
informaţii sau pentru evaluarea stării de sănătate a pacientului; 

(b) consultanţă privind interpretarea rezultatelor investigaţiilor efectuate şi ale eventualelor investigaţii 

ulterioare necesare. 

Laboratoarele medicale funcţionează în baza unei autorizaţii sanitare de funcţionare emise de autorităţile de 
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sănătate publică, în baza declaraţiei pe propria răspundere referitoare la asigurarea conformării la normele de 

igienă şi de sănătate publică. Această autorizaţie sanitară este vizată anual. 

Ministerul Sănătăţii, pnn structurile sale specialîzate, controlează periodic îndeplinirea condiţiilor de 
autorizare de către laboratoarele de analize medicale. 

Cabinetele stomatologice 

Profesia de medic stomatolog este exercitată în România de către persoane fizice posesoare ale unui titlu 
oficial de calificare în medicină dentară, care sunt membri ai Colegiul Medicilor Dentişti din Romania 
("CMDR"). Medicii stomatologi îşi exercită profesia pe baza certificatului de membru al CMDR avizat anual 

pe baza unei asigurări de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul 
respectiv. 

Cabinetele de medicina stomatologică funcţionează în baza unei autorizaţii sanitare de funcţionare emisă de 
autorităţile de sănătate publică din România. Controlul şi supravegherea profesiei de medic stomatolog se 
realizează de Ministerul Sănătăţii şi de CMDR 

Aspecte de mediu şi siguranţa clădirilor in care se desfăşoară activităţi medicale 

Aspecte de mediu 

Cabinetele medicale se supun unor obligaţii specifice cu privire la evacuarea deşeurilor. Producătorul de 
deşeuri este responsabil pentru evacuarea şi gestionarea deşeurilor în conformitate cu legislaţia aplicabilă. În 

special, deşeurile trebuie să fie colectate separat, cu menţiunea că producătorul de deşeuri poate subcontracta 

evacuarea şi gestionarea acestora către diverşi subcontractori de servicii. În plus, după caz, deşeurile din 

activităţi de sănătate care implică riscuri infecţioase pot fi supuse reglementarilor aplicabile transportului de 

obiecte periculoase. 

Laboratoarele de analize medicale trebuie să aibă în dotare, cu precădere, recipiente pentru colectarea separată 
a deşeurilor pe categorii: deşeuri periculoase (infecţioase, tăietoare-înţepătoare, chimice şi farmaceutice) şi 

deşeuri nepericuloase, asimilate celor menajere. Laboratoarele de analize medicale trebuie să încheie cu 

societăţi specializate un contract de colectare şi neutralizare a deşeurilor sau să aibă în dotare un sistem 
propriu de neutralizare a deşeurilor. 

Nerespectarea legislaţiei aplicabile atrage sancţiuni administrative (inclusiv amenzi). În cazul în care 

nerespectarea normelor produce daune, producătorul şi/sau destinatarul deşeurilor poate răspunde civil sau 
chiar penal. 

Aspecte de siguranţa clădirilor 

Clădirile in care cabinetele medicale şi respectiv spitalele îşi desfăşoară activitatea sunt supuse normelor 

aplicabile facilităţilor deschise publicului. Prin urmare, clădirile sunt supuse controalelor de siguranţă 

efectuate de către autorităţile de resort. 

Activităţile desfăşurate în cadrul cabinetelor medicale şi cele desfăşurate în cadrul spitalelor se s~pun unor 
reguli de siguranţă şi de mediu, iar furnizorii de servicii medicale trebuie să asigure conformitatc;;··~~t ra cu 

legislaţia referitoare la: /~, q~ !I,_ ·ţ 
, ':li.<.'.,-r~n,.. z 
~ ·-~ <:-.Vîll p 

) APROBAT p 
~ "' -l.; 

• instalaţiile pentru protecţia mediului, 

• siguranţa în caz de incendiu şi siguranţa electrică, 

• protecţia împotriva riscurilor legate de materialele care conţin azbest, împotriva expunerii la agenţi 
biologici şi radiaţii ionice, 
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• utilizarea apei calde pentru motive sanitare, şi 

• Utilizarea gazelor medicale. 

Reglementari pentru siguranţa pacienţilor 

Cabinetele medicale şi spitalele sunt supuse unor reglementări de sănătate în legătură cu siguranţa pacienţilor, 

inclusiv prevenirea şi controlul asistenţei medicale asociate cu infecţii, riscuri şi incidente care implică 

dispozitive medicale. 

Drepturile pacientului 

Pacienţii se bucură de libertatea de a alege unitatea medicală (dintre instituţii private sau de stat) în care 

doresc să beneficieze de tratament medical. Unităţile medicale private vor încheia un contract de prestări 

servicii medicale cu pacienţii, contracte care conţin clauze privind servicii de îngrijire, iar în cazul spitalelor 

private vor fi incluse şi clauze privind cazarea pacienţilor. Aceste contracte trebuie sa respecte câteva principii 

generale şi obligaţii impuse instituţiilor de asistenţă medicală prin Legea nr. 46/2003 privind drepturile 

pacienţilor: 

• unităţile medicale trebuie sa aplice un standard cât mai înalt de calitate, în conformitate cu resursele 

umane, financiare şi materiale de care dispune societatea, conform art. 2 din Legea nr. 46/2003; 

• unităţile medicale trebuie sa respecte dreptul pacienţilor de a fi informaţi cu privire la serviciile medicale 

disponibile, dar şi dreptul de a informa pacienţii asupra stării de sănătate, a intervenţiilor medicale 

propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, inclusiv în legătură cu neefectuarea tratamentului şi 

nerespectarea recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic; 

• unităţile medicale trebuie sa respecte dreptul pacientului de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio 

discriminare; 

• unităţile medicale trebuie să aducă la cunoştinţa pacientului informaţiile într-un limbaj respectuos, clar, 

cu minimalizarea terminologiei de specialitate. Dacă pacientul nu este cetăţean român, informaţiile i se 

aduc la cunoştinţă într-o limbă de circulaţie internaţională sau, după caz, se va căuta o altă formă de 

comunicare. 

• nerespectarea de către personalul medico-sanitar al unităţilor medicale a confidenţialităţii datelor despre 

pacient, respectiv a actului medical, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau 

penală, conform prevederilor legale. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de starea de siJniJtate 

Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate este reglementată în Legea nr. 677/2001 

pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 

date, care implementează în România Directiva 95/46/EC din 24 octombrie 1995 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

În general, colectarea datelor cu caracter personal trebuie efectuată în scopuri determinate, explicite şi 
,?~ Legea impune operatorilor, printre altele, obligaţii cu privire la informarea persoanelor vizate, la 

·' ~ in~~datelor personale ce pot fi prelucrate, la confidenţialitate, precum şi obligaţii de notificare a 

,. (J~1lţiP: supraveghere. 
(:,;,,,-.. o 
\~' ~ tele s~rclaracter personal privind starea de sănătate nu pot fi prelucrate decât în cazuri limitate, care includ 

îJţuaţii1e în care (i) persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul sau (ii) prelucrarea este necesară în 

scopuri medicale şi în interesul persoanei vizate. 

Prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată numai de către ori sub supravegherea unui 
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cadru medical, cu condiţia respectării secretului profesional, cu excepţia situaţiei în care persoana vizată şi-a 

dat în scris şi în mod neechivoc consimţământul, atâta timp cât acest consimţământ nu a fost retras, precum şi 

cu excepţia situaţiei în care prelucrarea P,~tP, necesară !'.!!. vederea unui interes public. 

Nerespectarea dispoziţiilor Legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal constituie contravenţie, dacă 

nu este săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amenzi de la 500 
RON până la 50.000 RON. 

La 27 aprilie 2016 a fost adoptat Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE. Acest Regulament se va aplica de la 25 mai 2018. Regulamentul nu modifică substanţial 

prevederile descrise mai sus în legătură cu protecţia datelor cu caracter personal în domeniul sănătăţii. Unele 

dintre cele mai importante modificări aduse de acest regulament sunt însă majorarea amenzilor administrative 

aplicabile pentru încălcări ale prevederilor de protecţie a datelor personale, care pot ajunge până la cea mai 

mare valoare dintre 20.000.000 EUR sau 4% din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare 
exerciţiului financiar anterior. 
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REGIMUL FISCAL 

Rezumatul de mai jos cu privire la anumite implicaţii fiscale în România privind veniturile obţinute în 

România ca urmare a deţinerii Acţiunilor se bazează pe legi, reglementări, decrete, soluţii fiscale, convenţii 

(tratate) privind evitarea dublei impuneri, decizii de practică administrativă şi judiciară în vigoare la data 

întocmirii prezentului Prospect. Pot însă surveni modificări sau interpretări de natură legislativă, judiciară 

sau administrativă care pot afecta sau modifica comentariile şi concluziile prezentate în cele ce urmează. 

Orice astfel de interpretări pot opera retroactiv şi ar putea afecta regimul fiscal aplicabil deţinători/or de 
Acţiuni .. 

Următoarele informaţii reprezintă un rezumat al celor mai importante consideraţii fiscale din România 

relevante pentru deţinătorii de Acţiuni. 

Acest rezumat se bazează pe legislaţia, reglementările şi procedurile administrative din România şi din UE în 

vigoare la data prezentului Prospect şi îşi propune să constituie o opinie juridică sau o analiză exhaustivă a 

tuturor posibilelor implicaţii fiscale care ar putea fi relevante pentru persoanele juridice şi fizice române şi 

străine care dobândesc Acţiuni ca urmare a exercitării Drepturilor de Preferinţă prin subscrierea de Acţiuni 

Noi. 

Anterior exercitării Drepturilor de Preferinţă prin subscrierea de Acţiuni Noi, potenţialilor investitori li se 

recomandă să apeleze la propriii consultanţi fiscali şi financiari proprii în ceea ce priveşte reglementările 

fiscale la nivelul României şi/sau la nivelul UE aplicabile situaţiei specifice a acestora, inclusiv aplicabilitatea 

tratatelor pentru evitarea dublei impuneri, modificări în curs sau propuneri privind legile fiscale aplicabile la 

data prezentului Prospect şi orice modificări efective ale legilor fiscale aplicabile ulterior acestei date. 

Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare 

începând cu data de 1 ianuarie 2016 ("Codul fiscal"), cu modificările şi completările ulterioare şi Normelor 

de aplicare aferente (aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 privind Normele de aplicare a Codului 

fiscal) ("Normele"), anumite tipuri de venituri primite din România de rezidenţi sau de nerezidenţi pot fi 

supuse impozitării în România la cotele de impozitare stabilite de Codul fiscal. 

Definiţii 

în sensul Codului fiscal, 

• "rezident" înseamnă orice persoană juridică română, orice persoană juridică străină având locul de 

exercitare a conducerii efective în România, orice persoana juridică cu sediul social în România, 

înfiinţată potrivit legislaţiei europene, şi orice persoană fizică rezidentă. 

• "persoanii fizici rezidentii" înseamnă orice persoană fizică care fie (a) are domiciliul în România; sau 

(b) are centrul intereselor vitale în România; sau (c) este prezentă în România pentru o perioadă sau 

mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni 

consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat; sau ( d) este cetăţean român care lucrează în 

străinătate, ca funcţionar sau angajat al României într-un stat străin. Prin excepţie de la prevederile 

T ·terelor (a)-(d) de mai sus, nu este persoană fizică rezidentă un cetăţean străin cu statut diplomatic sau 
~~\i.r( · Fltv,r, 

.:, .. u ~ lf ,.,,sutar în România, un cetăţean străin care este angajat ori funcţionar al unui organism internaţional 

?. ~ ţi ir'i~ rguvernamental înregistrat în România, un cetăţean străin care este funcţionar sau angajat al unui 

?.,;l 0~ tat s~ în România şi nici membrii familiilor acestora; 
"< ,.r. ~ .,,·_/ ,, o'- .,; · 

'• ~ "perezident" înseamnă orice persoană juridică străină, orice persoană fizică nerezidentă şi orice alte 

~-, · entităţi străine, inclusiv organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, 

care nu sunt înregistrate în România, potrivit legii; 
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• "persoani flZici nerezidentă" înseamnă orice persoană fizică care nu îndeplineşte condiţiile pentru a 
fi considerată persoană fizică rezidentă; 

• '' persoana juridici striini" înseamnă orice persoană juridică ce nu este persoană juridică română şi 

orice persoană juridică înfiinţată potrivit legislaţiei europene, care nu are sediul social în România; 

• "persoani juridici romini" înseamnă orice persoană juridică ce a fost înfiinţată şi funcţionează în 

conformitate cu legislaţia României; 

• "persoană juridici înfiinţată potrivit legislaţiei europene" înseamnă orice persoană juridică 

constituită în condiţiile şi prin mecanismele prevăzute de reglementările europene; şi 

• "microîntreprindere" înseamnă o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele 

condiţii: (i) la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent a realizat venituri care nu au depăşit 500 

mii EUR; şi (ii) la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent a realizat venituri din consultanţă şi 

management sub 20% din veniturile totale şi (iii) nu desffişoară activităţi în următoarele sectoare: 

bancar, asigurări şi reasigurări, piaţa de capital, jocuri de noroc, activităţi de explorare, dezvoltare 
exploatare a z.ăcămintelor petroliere şi a gazelor naturale. 

Impozitarea dividendelor 

Cota de impozitare 

Dividendele plătite de persoanele juridice române către persoane juridice sau fizice (fie rezidenţi fiscali în 

România, fie nerezidenţi) sunt supuse unui impozit de 5%, cu reţinere la sursă. 

Scutirea de la plata impozitului pe dividende aplicabil deţinătorilor de Acţiuni, în anumite condiţii 

Potrivit Codului fisca~ persoanele juridice române, plătitoare de impozit pe profit, pot fi eligibile pentru 

scutirea de la plata impozitului pe dividende de 5%, cu condiţia ca acestea să fi deţinut minimum 10% din 

capitalul social al Societăţii pe o perioada neîntreruptă de un an, la data plăţii dividendelor. 

Conform Directivei privind Regimul Fiscal aplicabil Societăţilor-Mamă şi Filialelor acestora, transpusă în 

Codul fiscal, deţinătorii de acţiuni, persoane juridice care sunt rezidenţi fiscali într-un stat membru al UE pot 

beneficia de aceeaşi scutire de impozit pe dividende, în condiţiile menţionate mai sus. De asemenea, 

deţinătorii de Acţiuni organizaţi ca persoane juridice trebuie să aibă una din formele de organizare prevăzute 

de Directiva privind Regimul Fiscal aplicabil Societăţilor-Mamă şi Filialelor acestora şi să plătească unul din 

impozitele prevăzute de Directiva privind Regimul Fiscal aplicabil Societăţilor-Mamă şi Filialelor acestora 

sau un impozit similar impozitului pe profit (fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări) în statul de 
rezidenţă. 

În cazul în care condiţia referitoare Ia perioada minimă de deţinere de un an nu este îndeplinită la. · . lăţii, ...,.,,,. 
impozitul pe dividende de 5% va fi reţinut de Societate. Ulterior, în anul fiscal în c~ .f.,g_ndiplî-~ ste 
îndeplinită, impozitul plătit poate fi recuperat de la bugetul statului român. ,f:: f• ~j"; f• ţ 

Pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe dividende în România confofll! 'rfJJ&~â_TP_f}~ nd 

Re~imul AFiscal aplicabil Societăţilor-~amă şi Fi!ialelor ~est_~ra,. un deţinăt~r de acţiuni pers9~ JJ!rîdi~ă, 
rezident mtr-un stat membru UE trebme să prezmte Soc1etăţi1, direct sau pnn agentul custode ălacestuia, 

originalul sau copia legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea fiscală din statul 

respectiv sau un alt document eliberat de către o autoritate ( alta decât cea fiscală), care are atribuţii în 

domeniul certificării rezidenţei conform legislaţiei interne a acelui stat, prin care să confirme rezidenţa fiscală 

a acestuia Ia data Ia care sunt plătite dividendele. Totodată, deţinătorul de acţiuni trebuie să prezinte Societăţii 

o declaraţie pe proprie răspundere în care se indică îndeplinirea condiţiei de beneficiar în situaţia aplicării 
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legislaţiei Uniunii Europene, însoţite de o traducere autorizată în limba română. 

De asemenea, sunt scutite de plata impozitului dividendele distribuite/plătite de Societate fondurilor de pensii 

facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat ~: organelor administraţiei publice care exerci!!, 

prin lege, drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului român/unităţii administrativ

teritoriale la acea persoană juridică română. 

Aplicarea convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri privind deţinătorii de Acţiuni nerezidenţi 
(persoane fizice sau juridice) 

În cazul în care nu se aplică prevederile Directivei privind Regimul Fiscal aplicabil Societăţilor-Mamă şi 
Filialelor acestora, impozitul pe dividende de 5% reţinut conform Codului fiscal, poate fi redus sau eliminat în 

funcţie de statul de rezidenţă al deţinătorului de Acţiuni nerezident (persoană fizică sau juridică), potrivit 

convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri ( dacă este cazul) în vigoare încheiate între România şi statul de 

rezidenţă al deţinătorului de Acţiuni nerezident. 

Pentru a beneficia de prevederile convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri, un deţinător de Acţiuni 

nerezident trebuie să prezinte în original sau în copie legalizată, însoţit de o traducere autoriz.ată în limba 

română, certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea fiscală din statul respectiv sau un alt document 

eliberat de către o autoritate ( altă autoritate decât cea fiscală), care are atribuţii în domeniul certificării 

rezidenţei conform legislaţiei interne a respectivului stat, care trebuie să fie valabil pentru exerciţiul financiar 

în care impozitul este datorat. În lipsa unui certificat de rezidenţă fiscală la data plăţii dividendelor, se va 

aplica impozitul pe dividende. Deţinătorul de Acţiuni nerezident poate furniza Societăţii certificatul de 

rezidenţă fiscală valabil la o anumită dată în termen de cinci ani (termenul de prescripţie) de la data plăţii 
dividendelor. Acest lucru va permite recuperarea impozitului pe dividende plătit, de la bugetul statului român. 

Impozitarea veniturilor din dividende la nivelul persoanelor juridice române 

Veniturile din dividende primite de la o persoană juridică română sunt neimpozabile la calculul profitului 

impozabil în România. Pentru persoanele juridice române plătitoare de impozit pe veniturile 

microîntreprinderilor, veniturile din dividende vor fi incluse în venitul impozabil şi vor fi supuse unui impozit 

pe veniturile microîntreprinderilor la o cotă de 1 % sau 3%. 

Impozitarea câştigurilor de capital 

Cota de impozitare 

Câştigul din transferul Acţiunilor este calculat ca diferenţa pozitivă între preţul de vânzare şi valoarea fiscală a 

acestora, din care se scad orice comisioane, taxe sau alte sume aferente tranzacţionării unor astfel de Acţiuni. 

Conform legislaţiei fiscale din România, câştigurile de capital realizate de persoane juridice sau fizice din 

vânzarea de Acţiuni sunt supuse impozitării cu 16%. 

Scutirea de la plata impozitului pe câştiguri de capital aplicabilă deţinătorilor de Acţiuni, fn anumite 
condiţii 

Câştigul de capital obţinut de deţinătorii de Acţiuni persoane juridice rezidente în România sau într-un stat cu 

care România are încheiată o convenţie pentru evitarea dublei impuneri poate fi scutit de la impozitarea cu 

,<-:~ <f,<~e câştigul de capital în România cu condiţia ca aceştia să fi deţinut, la data vânzării, pe o perioadă 
/"' ~~ n~0~\°~tă de ~ ~' minim~ 1_0~ di~ capital~ social .al Societăţii_- P~n~ a be~eficia de ace_astă scu~ire'. 

(/.j ~mătoru de Acţiuni persoane Jundtce din Româma trebme să fie plătiton de 1mpoz1t pe profit (şt nu plătitori 
C~F' 9:.'de ~ -J zit pe veniturile microîntreprinderilor). 

,ţ' ,Q, , 

'î" Aplicarea convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri 

În cazul în care scutirea de mai sus nu este aplicabilă, impozitul pe câştigurile de capital datorat de nerezidenţi 
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conform Codului fiscal poate fi redus la zero în baza convenţiei pentru evitarea dublei impuneri încheiate 

între România şi statul de rezidenţă al vânzătorului Acţiunilor. 

?entru a beneficia d~ prevederile convenţie; d~ ~vitare a dublei impuneri aplicabile, un vânzător de Acţiuni 

nerezident trebuie să obţină un certificat de rezidenţă fiscală emis de autorităţile fiscale din statul său de 

rezidenţă (valabil pentru anul fiscal în care au fost realizate câştigurile de capital) şi trebuie să pună acest 

certificat Ia dispoziţia intermediarului din România care efectuează tranzacţia sau, dacă niciun intermediar nu 

este implicat, să pună acest certificat direct Ia dispoziţia Societăţii. În lipsa unui certificat de rezidenţă fiscală 
Ia data realiz.ării câştigurilor de capital, se aplică impozitul de 16% din România pentru câştigurile totale 

obţinute. Vânzătorul de Acţiuni nerezident poate furniza ulterior certificatul de rezidenţă fiscală valabil la data 

plăţii în termen de cinci ani (termen de prescripţie) de la data plăţii. Acest lucru va permite recuperarea 

impozitului pe câştigurile de capital plătit de la bugetul statului român. 

Declararea şi plata impozitului pe câştigurile de capital de către persoane fizice rezidente sau 
nerezidente 

Persoanele fizice rezidente care obţin câştiguri de capital din vânzarea de Acţiuni deţinute la Societate trebuie 

să depună la organul fiscal competent o declaraţie fiscală anuală privind câştigurile de capital realizate în 

exerciţiul financiar respectiv până la data de 25 mai a anului următor. Pe baza acestei declaraţii, organul fiscal 

competent stabileşte impozitul anual datorat, prin aplicarea cotei de impozit asupra câştigului net anual 

impoz.abil realizat din transferul Acţiunilor. 

Regulile de mai sus se aplică şi persoanelor fizice nerezidente care trebuie să îndeplinească obligaţiile de plată 

a impozitului şi de depunere a declaraţilor fiscale în legătură cu impozitul pe câştigurile de capital datorate în 

România, pentru care au obligaţia să se înregistreze la organul fiscal competent. Persoanele fizice nerezidente 

fără domiciliu fiscal în România, care au obligaţii fiscale în România, trebuie să desemneze un împuternicit, 

cu domiciliul fiscal în România, care să îndeplinească, în numele şi din patrimoniul plătitorului, obligaţiile 

acestuia din urmă faţă de organul fiscal. Obligaţia de a desemna un împuternicit nu se aplică contribuabililor 

care sunt rezidenţi într-un stat membru UE, un stat din Spaţiul Economic European sau un stat cu care 

România a încheiat un acord internaţional pentru cooperare administrativă fiscală şi recuperare de creanţe 

fiscale. Persoanele fizice nerezidente nu au obligaţia să declarare în România câştigurile/pierderile care 

rezultă din tranz.acţii efectuate în cursul unui an, dacă prin convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată 

între România şi statul de rezidenţă al persoanei fizice nu este menţionat dreptul de impunere pentru România 

şi persoana fizică nerezidentă respectivă pune Ia dispoziţia Societăţii certificatul său de rezidenţă fiscală. 

Declararea şi plata impozitului pe câştigurile de capital de către persoane juridice române 

Dacă scutirea de mai sus nu se aplică, câştigurile de capital realizate de o persoană juridică plătitoare de 

impozit pe profit vor fi incluse în rezultatul impozabil al societăţii (profit sau pierdere) şi vor fi supuse 

impozitului pe profit, după caz. În ceea ce priveşte câştigurile de capital obţinute de o microîntreprindere, 

veniturile din vânzarea Acţiunilor (nu câştigurile) vor fi incluse în venitul impozabil al microîntreprinderii şi 

vor fi supuse impozitului pe venituri, Ia o cotă de 1% sau 3%, în funcţie de numărul de angajlfţi'L.iij;. 
~\ microîntreprinderii respective. , .. , ..,~ t, 

·' ·~ ..,, .... 1(1,,"'<~ ~ 
,y ·-·~"'i iii'"' ţ 

Declararea şi plata impozitului pe cllştigurile de capital de cdtre persoane juridice străine APROBAT l 
~ 

O persoană juridică străină care obţine venituri din vânzarea Acţiunilor trebuie să se înregistreze llL Ofg~ul: ' 

fiscal competent în vederea declarării şi plăţii impozitului pe câştigurile de capital către autorităţile fiscale~dîn 

România. Procedurile privind declararea şi plata impozitului pe câştigurile de capital de către persoane 

juridice străine sunt similare celor aplicabile persoanelor juridice române. Orice vânzător nerezident de 

Acţiuni poate desemna un împuternicit în România pentru a îndeplini aceste obligaţii fiscale. 

Dacă vânzătorul nerezident aplică prevederile unei convenţii pentru evitarea dublei impuneri în ce priveşte 
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impozitarea câştigurilor de capital din România, acesta trebuie să prezinte Societăţii un certificat de rezidenţă 
fiscală (care permite vânzătorului nerezident să invoce scutirea prevăzută în convenţia pentru evitarea dublei 

impuneri). Dacă vânzătorul nerezident are obligaţia de a de9une o declaraţie fiscală în România pentru alte 

tranzacţii efectuate pentru care convenţiile de evitare a dublei impuneri nu oferă scutiri de impozite în 
România, la depunerea acestei declaraţii fiscale, vânzătorul trebuie să anexeze o copie legalizată a 
certificatului de rezidenţă fiscală şi o traducere autorizată în limba română a acestuia pentru situaţiile în care 

vânzătorul a beneficiat de un tratament fiscal favorabil în cazul acelor câştiguri de capital. 

Alte aspecte privind impozitarea 

Veniturile din dividende şi câştigurile de capital obţinute de persoane fizice rezidente sunt supuse şi 

contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate de 5,5%. Contribuţia nu se datorează pentru aceste 
tipuri de venituri dacă persoana fizică obţine şi alte tipuri de venituri ( ca de exemplu venituri din salarii) 
pentru care aceasta plăteşte deja contribuţia de asigurări sociale de sănătate. 
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SUBSCRIERE ŞI VÂNZARE 

Rezumatul Ofertei 

în conformitate cu Hotarârea Adunai-ii Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii nr. 1 din data de 

13 .09 .20 I 7, Consiliul de Administraţie al Societăţii a fost autorizat pentru a majora capitalul social al 

Societăţii prin aport în numerar, cu suma maximă de 650.000 RON, prin una sau mai multe emisiuni de 

acţiuni noi, fără ca numărul total al acţiunilor noi să depăşească 2.600.000 de acţiuni, respectiv de la valoarea 

actuală de 5.023.000 RON până Ia valoarea maximă a capitalului social de 5.673.000 RON, pentru o perioadă 

de 3 ani de la data adoptării hotărârii adunarii generale extraordinare a acţionarilor. 

Consiliul de Administraţie al Societăţii a decis prin decizia nr. 1 din data de 11.10.2017 majorarea capitalului 

social al Societăţii cu suma maximă de 650.000 RON, de la valoarea actuală de 5.023.000 RON până la 

valoarea maximă a capitalului social de 5.673.000 RON, prin emiterea unui numar maxim de 2.600.000 de 

acţiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 0,25 lei/acţiune la un 

preţ maxim stabilit ulterior adoptării deciziei ("Acţiuni Noi"). 

Preţul maxim la care pot fi subscrise Acţiunile Noi în cadrul exercitării dreptului de preferinţă este de 36 

RON per acţiune (din care 0,25 RON reprezintă valoarea nominală şi 35,75 RON reprezintă prima de 

emisiune per acţiune) ("Preţul Maxim"). 

Majorarea capitalului social se realizează prin oferirea Acţiunilor Noi spre subscriere acţionarilor înregistraţi 

în registrul acţionarilor MedLife la data de înregistrare 27.10.2017 ("Data de Înregistrare") (fiecare, 

"Acţionar Îndreptlţit"). 

Numarul total al drepturilor de preferinţă este egal cu numărul acţiunilor emise de Societate şi înregistrate în 

registrul acţionarilor Societăţii la data de înregistrare aferentă Majorării de Capital Social, respectiv 

20.092.000 drepturi de preferinţă ("Drepturi de Preferinţl"), fiecărui Acţionar Îndreptăţit fiindu-i alocat un 

număr de Drepturi de Preferinţă egal cu numărul acţiunilor deţinute la Data de Înregistrare (27.10.2017). 

Pentru subscrierea unei Acţiuni Noi sunt necesare 7,72769 Drepturi de Preferinţă. 

Un Acţionar Îndreptăţit poate subscrie un număr maxim de Acţiuni Noi calculat prin împărţirea numarului de 

Drepturi de Preferinţă deţinute la numărul drepturilor de preferinţă necesare pentru a subscrie o Acţiune Nouă 

(7,72769). În cazul în care din aplicarea algoritmului matematic rezultă fracţiuni de Acţiuni Noi care pot fi 

subscrise, se va aplica rotunjirea numărului maxim de Acţiuni Noi la întregul inferior. 

Perioada de subscriere este de o lună, fiind cuprinsă între 16.11.2017 inclusiv şi 18.12.2017 inclusiv, în 

intervalul orar prevăzut mai jos ("Perioada de Subscriere"). În cadrul Perioadei de Subscriere, Acţionarii 
Îndreptăţiţi îşi pot exercita Drepturile de Preferinţă de care beneficiază. După expirarea Perioadei de 

Subscriere nu se vor mai accepta subscrieri din partea Acţionarilor Îndreptăţiţi. 

Preţul final al Acţiunilor Noi oferite spre subscriere în cadrul exercitării dreptului de preferinţă va fi mai mic 

sau egal cu Preţul Maxim şi va fi anunţat cel mai târziu în prima Zi Lucrătoare ulterioară ultimei zile a 

Perioadei de Subscriere, respectiv cel mai târziu în data de 19.12.2017 ("Preţul Final") şi va fi publfoâC , 
,.i:, 

pagina de internet a MedLife la adresa www.medlife.ro, precum şi pe pagina de internet a B~ l~ ~sif~ 
J-_ ;·~ ,~ ,, 1'~:-.::,;a 'i. 

www.bvb.ro. ... r ,,,,-~Iii ţ 

A /!J.Pl-'?OBAT QJ 
În cazul în care Preţul Final va fi mai mic decât Preţul Maxim, Acţionarilor Indreptăţiţi c~ ~au · subscrţ~ 
Acţiuni Noi în Perioada de Subscriere le vor fi restituite sumele reprezentând diferenţa dintre Preţl.llJv1MJ~;,ş-i 

Preţul Final pentru fiecare acţiune subscrisă în mod valid în Perioada de Subscriere. Sumele reprezentând 

diferenţa dintre Preţul Maxim şi Preţul Final pentru fiecare acţiune subscrisă în mod valid în Perioada de 

Subscriere le vor fi restituite Acţionarilor Îndreptăţiţi astfel: 
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(i) celor care aveau evidenţiate Drepturile de Preferinţa în Secţiunea I a Registrului Depozitarului 

Central ("Secţiunea I") în momentul exercitării acestora şi au subscris prin Manager în contul 

bancar indicat în Formularul de Subscriere, în termen de maxim cinci Zile Lucrătoare de la sfârşitul 

Perioadei de Subscriere; 

(ii) celor care aveau evidenţiate Drepturile de Preferinţă în Secţiunea II a Registrului Depozitarului 

Central ("Secţiunea II") în momentul subscrierii şi au subscris printr-un Participant, inclusiv 

Managerul, în conformitate cu prevederile contractului de prestări servicii de intermediere încheiat 

cu Participantul prin care şi-au exercitat Drepturile de Preferinţă, în termen de maxim cinci Zile 

Lucrătoare de la sffirşitul Perioadei de Subscriere; 

Acţiunile Noi rămase nesubscrise ca urmare a exercitării Drepturilor de Preferinţă în cadrul Perioadei de 

Subscriere vor fi oferite conform Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 1 din data de 11.10.2017, în cadrul 

unui plasament privat pentru care Emitentul nu va întocmi sau publica un prospect, în haz.a excepţiei 

prevăzute în art. 16 alin. 3 lit. a) din Legea Emitenţilor şi a Operaţiunilor de Piaţă ("Plasamentul Privat"). 

Plasamentul Privat nu face obiectul prezentului Prospect. Societatea va publica un raport curent cu privire la 

numărul Acţiunilor Noi care vor face obiectul Plasamentului Privat şi, de asemenea, un raport curent cu 

privire la numărul de Acţiuni Noi care vor fi vândute în cadrul Plasamentului Privat. 

Ulterior închiderii Plasamentului Privat, Consiliul de Administraţie va constata, prin decizie, rezultatele 

efective ale majorării capitalului social al MedLife în funcţie de exercitarea Drepturilor de Preferinţă prin 

subscrierea de Acţiuni Noi în cadrul Perioadei de Subscriere şi de Acţiunile Noi vândute în cadrul 

Plasamentului Privat şi va modifica actul constitutiv al MedLife în mod corespunzător. 

Majorarea capitalului social se realizează pentru îmbunătăţirea bazei de capital al Emitentului şi asigurarea 

implementării planurilor de dezvoltare ale Emitentului. 

Subscrierea in cadrul Ofertei 

Prin subscrierea în cadrul Ofertei, fiecare Acţionar Îndreptăţit confirmă că a citit acest Prospect, că a acceptat 

termenii şi condiţiile prevăzute în acest Prospect şi că a efectuat subscrierea în conformitate cu termenii 

incluşi în acest Prospect. Semnarea Formularului de Subscriere reprezintă acceptarea necondiţionată a 

termenilor şi condiţiilor Ofertei şi a Prospectului în integralitatea acestuia. 

Preţul Maxim la care Acţionarii Îndreptăţiţi pot subscrie Acţiuni Noi în cadrul exercitării Dreptului de 

Preferinţă este de 36 RON/acţiune, 0,25 RON reprezentând valoare nominală şi 35,75 RON prima de 

emisiune per acţiune. 

Preţul Final, care va fi mai mic sau egal cu Preţul Maxim va fi anunţat în ultima zi a Perioadei de Subscriere. 

În cazul în care Preţul Final va fi mai mic decât Preţul Maxim, Acţionarilor Îndreptăţiţi care au subscris în 

Perioada de Subscriere le vor fi restituite sumele reprezentând diferenţa dintre Preţul Maxim şi Preţul Final 

pentru fiecare acţiune subscrisă în mod valid în Perioada de Subscriere. Sumele constând în diferenţa dintre 

Preţul Maxim şi Preţul Final pentru fiecare acţiune subscrisă în mod valid în Perioada de Subscriere le vor fi 

restituite: 
·i6V" ~;_, l-i1.,,, 

1J (i)/ ~ -~ ~ponarilor Îndreptăţiţi ale căror Drepturi de Preferinţă erau evidenţiate în Secţiunea I în contul 

@\~ .(_J>~\ar indicat de fiecare dintre aceştia în Formularul de Subscriere în termen de maxim cinci Zile 

tf"'· t"' ţJ-1:;Y- Lm::fătoare de la sffirşitul Perioadei de Subscriere sau 
'.;i ·(i~- -c·/ 

(li) . Ă.c'ţionarilor Îndreptăţiţi ale căror Drepturi de Preferinţă erau evidenţiate în Secţiunea II în ,.., 
conformitate cu prevederile contractului de prestări servicii de intermediere încheiat cu Participantul 

prin care şi-au exercitat Drepturile de Preferinţă, în termen de maxim cinci Zile Lucrătoare de la 

sfârşitul Perioadei de Subscriere. 
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Nu se va percepe niciun comision de intermediere de la Acţionarii Îndreptăţiţi în legătură cu subscrierile 
realizate aceştia. 

Un Acţionar Încireptăţit poate subscrie în baza cireptuiui de preferinţă un nwnăr maxim de Âcjiuni Noi egal cu 

numărul de Drepturi de Preferinţă deţinute împărţit la numărul Drepturilor de Preferinţă necesare pentru a 

subscrie o Acţiune Nouă (7,72769). în cazul în care din aplicarea algoritmului matematic rezultă fracţiuni de 

Acţiuni Noi care pot fi subscrise, se va aplica rotunjirea numărului maxim de Acţiuni Noi la întregul inferior. 

Managerul Ofertei 

Managerul Ofertei este societatea de servicii de investiţii financiare Tradeville S.A, înfiinţată şi funcţionând în 

conformitate cu legile din România, autorizată pentru prestarea de servicii de investiţii financiare prin Decizia 

ASF (fosta CNVM) nr. 2225/15.07.2003, înregistrată în Registrul ASF sub numărul PJR0l/400033 din data de 

17.05.2006, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 140/5868/1996, cod unic de înregistrare RO8694021, 

cu sediul social în Bucureşti, sector 2, b-dul Carol I, nr. 34-36, clădirea Intemational Business Center Modem, 
etaj 10, România. 

Subscrierea Acţiunilor Noi 

Programul de subscriere este de la 9:00 la 17:00, ora României, în fiecare Zi Lucrătoare din cadrul Perioadei 

de Subscriere, cu excepţia ultimei Zile Lucrătoare a Perioadei de Subscriere când subscrierile vor putea fi 
înregistrate numai între orele 9:00 - 12:00, ora României. După expirarea Perioadei de Subscriere nu mai sunt 

acceptate subscrieri de la Acţionarii îndreptăţiţi. 

Acţiunile Noi pot fi subscrise de către Acţionarii Îndreptăţiţi astfel: 

(i) în cazul Acţionarilor Îndreptăţiţi ale căror Drepturi de Preferinţă sunt înregistrate, în momentul 

efectuării subscrierii în Secţiunea I, exclusiv prin Manager, respectiv prin Tradeville S.A, cu sediul 

social în Bucureşti, sector 2, b-dul Carol I, nr. 34-36, clădirea Intemational Business Center Modern, 

etaj 10, România. 

(ii) în cazul Acţionarilor Îndreptăţiţi ale căror Drepturi de Preferinţă sunt înregistrate, în momentul 

efectuării subscrierii corespunzătoare respectivelor drepturi, într-un cont deschis de un Participant în 
Secţiunea II, exclusiv prin acel Participant. 

1. Subscrierea Acţiunilor Noi de ciltre Acţionarii Îndreptlţiţi care au un contract de servicii de 
investiţii financiare valabil încheiat cu un Participant, inclusiv Managerul, şi care la momentul 
subscrierii au Drepturile de Preferinţă evidenţiate într-un cont deschis de acel Participant în 
Secţiunea II 

Subscrierea se realizează prin transmiterea unui ordin/instrucţiune de subscriere conform prevederilor 

contractului de prestări de servicii de investiţii financiare/custodie valabil încheiat cu Participantul;·pfifi';&rice 
·~~ mijloace de comunicare prevăzute în respectivul contract. ,:, f~ l}r'" -~il 

Participantul va accepta subscrierile în conformitate cu prezentul Prospect şi cu regul~ffl~: ~ tei e 
aplicabile preluării, validării şi transmiterii spre executare a subscrierilor primite precum şi cu cele referi~ 

la gestiunea decontării în sistemul Depozitarului Central a instrucţiunilor de subscriere. "~---~~•P. ;/ .. ~...,., 
Validarea subscrierilor de către Participant, respectiv Manager include şi verificarea faptului că Acţionarul 

Îndreptăţit nu a subscris un număr mai mare de Acţiuni Noi decât era îndreptăţit potrivit numărului de 

Drepturi de Preferinţă deţinute. 

Ulterior validării fiecărei subscrieri, Managerul sau Participantul, după caz, va înregistra în sistemul 

Depozitarului Central respectiva subscriere. Instrucţiunile de subscriere se introduc în baza Drepturilor de 
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Preferinţă deţinute de Acţionarii Îndreptăţiţi iar fondurile băneşti sunt decontate prin mecanismul de decontare 

administrat de Depozitarul Central, în cadrul sesiunilor zilnice de decontare. 

Pe durata Perioadei <ie Subscriere, Ivîanageru.1/Particîpantul care preia subscrierea va recepţiona ordinele de 

subscriere şi va procesa, valida şi înregistra, în cel mai scurt timp posibil, toate subscrierile valide 

recepţionate. 

Subscrierile pentru Acţiuni Noi nu vor fi validate dacă procedurile de subscriere prevăzute în prezentul 

Prospect nu au fost îndeplinite. Subscrierile pentru Acţiunile Noi care nu au fost validate vor fi anulate, iar 

Acţionarii Îndreptăţiţi vor fi anunţaţi cu privire Ia acest fapt în condiţiile prezentate în contractul de prestări 
servicii de investiţii/custodie încheiat cu Participantul/Managerul. 

Responsabilitatea existenţei fondurilor necesare decontării instrucţiunilor de subscriere revine în totalitate 

Participantului/Managerului prin intermediul căruia s-au realizat subscrieri în cadrul Ofertei. Acţiunile Noi 

subscrise vor trebui plătite conform procedurilor indicate de Participant/Manager. 

Subscrierea Acţiunilor Noi în cadrul Perioadei de Subscriere se va realiza cu respectarea reglementărilor şi 

procedurilor Depozitarului Central, precum şi cu respectarea procedurilor interne ale participantului prin care 

se realizea7.ă subscrierea acţiunilor noi. 

2. Subscrierea Acţiunilor Noi de către Acţionarii Îndreptiiţiţi care in momentul subscrierii deţin 
Drepturile de Preferinţa evidenţiate în conturi deschise în Secţiunea I 

Subscrierea se realizea7.ă exclusiv prin intermediul Managerului. 

Validarea subscrierilor de către Manager se va realiza sub condiţia ca Acţionarul îndreptăţit care subscrie 

Acţiuni Noi să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe: 

(a) să deţină Drepturi de Preferinţă evidenţiate în Secţiunea I; 

(b) să depună/transmită Formularul de Subscriere semnat într-un exemplar original pentru numărul de 

Acţiuni Noi pe care doreşte să le subscrie şi în limita numărului maxim de Acţiuni Noi pe care este 

îndreptăţit să le subscrie în baza Drepturilor de Preferinţă pe care le deţine. Formularul de Subscriere va 

fi disponibil pe website-ul Managerului (www.tradeville.eu) şi pe website-ul MedLife 

( www.medlife.ro ); 

(c) să depunăltransmită documentul care atestă plata Acţiunilor Noi subscrise, în conformitate cu cerinţele 

stabilite în Secţiunea Plata preţului Acţiunilor Noi din cadrul acestui Capitol; 

(d) sa depună/transmită împreună cu Formularul de Subscriere documentele necesare subscrierii 

menţionate în Secţiunea Documentele de subscriere din cadrul acestui Capitol. 

Acţionarii Îndreptăţiţi pot depune/transmite documentele prevăzute mai sus folosind următoarele modalităţi: 

(i) Transmiterea documentelor către Tradeville prin curier sau scrisoare recomandata cu confirmare de 

primire, cu menţiunea pe plic "Pentru Majorarea de Capital Social al Medlife" Ia adresa B-dul. Carol 

I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modem, et. 10, sector 2, 020922, Bucureşti, 
~~~~r<E FJ,\'..-;. 

_[vs:> h '•t>.. România; 
J ,,,,/1 "1, 
. e_,ţţn')j,~ 7

q epunerea documentelor Ia sediul Tradeville din b-dul. Carol I nr. 34-36, clădirea International 

\:~~-· ~ _ -~usiness Center Modern, et. 10, sector 2, 020922, Bucureşti, România de luni pana vineri intre orele 
"' f r ::- 9:00-17:00, ora României, în fiecare Zi Lucrătoare din cadrul Perioadei de Subscriere, cu excepţia ,. 

ultimei Zile Lucrătoare a Perioadei de Subscriere când subscrierile vor putea fi înregistrate numai 

intre orele 9:00 - 12:00, ora României. 

Indiferent de modalitatea aleasă, subscrierile realizate în baza unor documente primite în afara perioadei de 

subscriere şi/sau care nu respectă condiţiile de subscriere din Prospect nu vor fi validate. Indiferent de 
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modalitatea aleasă de transmitere/depunere a documentelor, subscrierea în aceasta Ofertă reprezintă 

acceptarea necondiţionată a termenilor şi condiţiilor de derulare a Ofertei şi a prezentului Prospect, 

Acţionarul Îndreptăţit confirmând ca a primit, citit, înţeles şi acceptat termenii şi condiţiile prezentului 

Prospect şi a subscris în acord cu acestea. 

Subscrierea Acţiunilor Noi în cadrul Perioadei de Subscriere se va realiza cu respectarea reglementărilor şi 

procedurilor Depozitarului Central, precum şi cu respectarea procedurilor interne ale Managerului. 

Subscrierile pentru Acţiuni Noi nu vor fi validate dacă procedurile de subscriere prevăzute în prezentul 

Prospect nu au fost îndeplinite. 

Subscrierile pentru Acţiunile Noi care nu au fost validate vor fi anulate. Acţionarii Îndreptăţiţi ale căror 

subscrieri pentru Acţiuni Noi nu au fost validate vor fi notificaţi în mod corespunzător şi sumele plătite le vor 

fi restituite în contul indicat în Formularul de Subscriere în termen de maxim cinci Zile Lucrătoare de la 

sfârşitul Perioadei de Subscriere. 

Managerul şi/sau MedLife nu vor fi ţinuţi răspunzători dacă, din motive independente de acesta, Contul 

Colector nu este efectiv creditat cu sumele reprezentând valoarea Acţiunilor Noi subscrise de Acţionarul 

Îndreptăţit înainte de ora 12:00 a ultimei zile a Perioadei de Subscriere. 

Dacă suma transferată în Contul Colector pentru o anumită subscriere este mai mare decât Preţul Maxim 

înmulţit cu numărul Acţiunilor Noi menţionate de Acţionarul Îndreptăţit respectiv în Formularul de 

Subscriere, subscrierea va fi validată numai pentru numărul de Acţiuni Noi menţionate în Formularul de 

Subscriere. 

În situaţia în care suma transferată în Contul Colector pentru o anumită subscriere este mai mică decât Preţul 
Maxim înmulţit cu numărul Acţiunilor Noi menţionate de Acţionarul Îndreptăţit respectiv în Formularul de 

Subscriere, subscrierea va fi anulată, Acţionarul Îndreptăţit având posibilitatea de a reface Formularul de 

Subscriere astfel încât să fie conform cu suma încasată în Contul Colector. 

Dacă un Acţionar Îndreptăţit a subscris un număr mai mare de Acţiuni Noi decât ar fi putut subscrie potrivit 

Drepturilor de Preferinţă pe care le deţine şi a transferat în Contul Colector Preţul Maxim pentru toate aceste 

Acţiuni Noi subscrise, subscrierea va fi validată numai pentru numărul de Acţiuni Noi care puteau fi subscrise 

potrivit numărului de Drepturi de Preferinţă pe care le deţine respectivul Acţionar. 

Ulterior subscrierii, Managerul va transmite Acţionarilor Îndreptăţiţi care au subscris Acţiuni Noi confirmarea 

privind validitatea sau invaliditatea subscrierii efectuate de acesta în termen de maxim 5 Zile Lucrătoare de la 

efectuarea subscrierii, prin mijloacele de comunicare specificate în Formularul de Subscriere, după caz (i.e. 
,,.,.,,it:;.; ._ 

telefon, fax, comunicare electronică, poştă). G~ 
,· ·1:~ r1 4f"~·~' 

Plata preţului Acţiunilor Noi l. ~t ·,.~'() :J-• i 
)> 

Plata preţului Acţiunilor Noi în cazul în care subscrierea Acţiunilor Noi se realizează printr':Jf,j,ID,faipa} _, 
corespunzător Drepturilor de Preferinţă evidenţiate în contul Participantului în Secţiunea JJ1Ja, mom_e7Jtul 

. ~,, iJi?\, , -.. 
subscrierii -~ .... -· 

Plata Acţiunilor Noi subscrise de un Acţionar Îndreptăţit corespunzător Drepturilor de Preferinţă deţinute în 

Secţiunea II la data subscrierii se va realiza în conformitate cu contractul de prestări servicii de 

investiţii/custodie încheiat cu Participantul prin intermediul căruia se realizează subscrierea şi cu respectarea 

cerinţelor Depozitarului Central şi a prevederilor înscrise în acest Prospect. 

Participantul va valida subscrierile exclusiv Ia momentul creditării sumelor aferente subscrierii în contul 

clientului deschis la Participant. 
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Plata preţului Acţiunilor Noi în cazul în care subscrierea Acţiunilor Noi se realizează prin Manager 

corespunzător Drepturilor de Preferinţă evidenţiate în Secţiunea I la momentul subscrierii 

Dovada achitării preţului Acţiunilor Noi subscrise de către un Acţionar Îndreptăţit prin intenneoiui 

Managerului este reprezentată de ordinul de plată care dovedeşte că preţul pentru Acţiunile Noi subscrise a 

fost transferat prin virament bancar în contul colector deschis de Manager cu condiţia ca suma respectivă să 

crediteze contul colector înainte de ora 12:00 (ora României) în ultima zi a Perioadei de Subscriere ("Dovada 
Pliţii"). 

Contul colector pentru subscrierile de Acţiuni Noi este contul bancar de RON deschis de Manager cu !BAN 

RO93BREL0001070014420117 deschis la Libra Internet Bank al cărui titular este Tradeville("Contul 

Colector"). Contul Colector nu este purtător de dobândă. 

Ordinul de plata trebuie sa conţină exclusiv în rubrica "detalii de plată" codul numeric personal/seria 

paşaportului/codul unic de înregistrare al Acţionarului Îndreptăţit. Numărul contului bancar care trebuie 

completat de un Acţionar Îndreptăţit în Formularul de Subscriere trebuie să fie numărul contului bancar din 

care se transferă efectiv suma de plata în Contul Colector. Acţionarul Îndreptăţit trebuie să ia în considerare 

eventualele comisioane de transfer şi, dacă este cazul, comisioanele de deschidere a contului bancar. 

Managerul va valida subscrierile exclusiv la momentul creditării sumelor aferente subscrierii în Contul 

Colector. 

Preţul Final 

Cel mai târziu în prima Zi Lucrătoare ulterioară ultimei zile a Perioadei de Subscriere, MedLif e va publica 

Preţul Final pe pagina de internet a MedLife la adresa www.medlife.ro, precum şi pe pagina de internet a 

BVB la adresa www.bvb.ro .. Preţul Final va fi mai mic sau egal cu Preţul Maxim. În cazul în care Preţul Final 

va fi mai mic decât Preţul Maxim, Acţionarilor Îndreptăţiţi care au subscris în Perioada de Subscriere le vor fi 

restituite sumele reprezentând diferenţa dintre Preţul Maxim şi Preţul Final pentru fiecare acţiune subscrisă în 

mod valid în Perioada de Subscriere. Sumele constând în diferenţa dintre Preţul Maxim şi Preţul Final pentru 

fiecare acţiune subscrisă în mod valid în Perioada de Subscriere vor fi restituite Acţionarilor Îndreptăţiţi 

astfel: 

(i) celor care aveau evidenţiate Drepturile de Preferinţa în Secţiunea I în momentul exercitării acestora 

şi au subscris prin Manager, în contul bancar indicat în Fonnularul de Subscriere, în termen de 

maxim cinci Zile Lucrătoare de la sffl.rşitul Perioadei de Subscriere; 

(ii) celor care aveau evidenţiate Drepturile de Preferinţă în Secţiunea II în momentul subscrierii şi au 

subscris printr·un Participant, inclusiv Managerul, în conformitate cu prevederile contractului de 

prestări servicii de intermediere încheiat cu Participantul prin care şi.au exercitat Drepturile de 

Preferinţă, în termen de maxim cinci Zile Lucrătoare de la sfârşitul Perioadei de Subscriere; 

Documente de subscriere 

Pentru a fi acceptate de către Manager, Formularele de Subscriere pentru Acţiunile Noi subscrise de Acţionarii 

Îndreptăţiţi corespunzător deţinerilor acestora de Drepturi de Preferinţă înregistrate în Secţiunea I la 

~ m . '"<-' subscrierii trebuie să fie însoţite de o Dovadă a Plăţii şi de documentele menţionate în tabelul de 
~.,,. m lfi,ios: ~ 

J - ~ J..,. t,,, 
.~¾b~ Ac~tmarului Îndreptăţit ale cărui deţineri de Drepturi de Preferinţă la momentul subscrierii erau 

( ,evid,cm.ţiate,.fhb-.un cont al unui Participant, inclusiv Manager deschis în Secţiunea II, acesta poate subscrie în 

~cîâ' valabil prin respectivul Participant, inclusiv Manager dacă are încheiat cu acesta un contract de prestări 
de s~rvicii de investiţii, fără a fi necesar să depună documentele de identificare menţionate mai jos, cu 
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excepţia cazului în care au apărut schimbări de orice fel în datele sale de identificare de la data ultimei 

actualizări. 

tn cazul subscrieriior realizate prin Manager corespunzătoare Drepturilor cie Preferinţă înregistrate în 

Secţiunea I la momentul subscrierii, Acţionarul îndreptăţit va depune la Manager sau îi va transmite acestuia 

Formularul de Subscriere completat în mod valabil de Acţionarul Îndreptăţit în două exemplare originale 

însoţit de o Dovadă a Plăţii şi de documentele de mai jos, care vor fi furnizate în Engleză sau Română. 

Pentru evitarea oricărui dubiu, Managerul va fi responsabil pentru verificarea documentelor care corespund 

subscrierilor pe care le primeşte şi nu va fi responsabil pentru verificarea sau validarea subscrierilor de 

Acţiuni Noi realizate prin Participanţi, pentru aceştia din urmă răspunderea aparţinând Participantului prin 

intermediul căruia se realizează subscrierea . 

Persoane f'lzice 
rezidente care 
subscriu în nume 
propriu: 

Persoane f'lzice 
rezidente care 
subscriu în numele 
altor persoane 
flZice: 

Persoane fizice 
rezidente 
incapabile (fl1d 
discernământ) sau 
aflate sub 
tutell/curatelă: 

Persoane juridice 
rezidente care 
subscriu în nume 
propriu: 

Persoane f"izice 
tte:rezidente care 
subscriu în nume 

./ Carte/buletin de identitate (în original şi copie). 

./ Carte/buletin de identitate (in original şi copie) a reprezentantului şi 
carte/buletin de identitate (copie) a persoanei reprezentate; şi 

./ Procura in forma autentica ( copie şi original). 

./ Carte/buletin de identitate (in original şi copie) a persoanei fizice 
rezidente care subscrie pentru persoana reprezentata şi carte/buletin 
de identitate (copie) a persoanei incapabile; 

./ Paşaport (in original şi copie) şi/sau permis de şedere (in original şi 
copie) al persoanei fizice care subscrie pentru persoana incapabilă -
doar in cazul cetăţenilor străini; şi 

./ Actul juridic care stabileşte tutela/curatela sau, după caz, 
documentul care stabileşte tutela sau curatela . 

./ Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie); 

./ Act constitutiv actualizat ( copie conforma cu originalul certificata 
de reprezentantul legal al persoanei juridice); 

./ Certificat constatator privind situaţia actuală a persoanei juridice 
emis de Registrul Comerţului ( emis cu cel mult 30 zile lucrătoare 
înainte de data subscrierii); 

./ Procura/mandat în original pentru persoana care semnează 
Formularul de Subscriere, acordată conform prevederilor actului 
constitutiv, sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod · '"',., , ..... 

''G'Y. 
legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare ("m ,~ 
cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de douf\ ,"J~ rr,a, '~ 
sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnarea ._ · _, .-,1;1 ~ ~ ţ 
Formularului de Subscriere, o astfel de dovadă va fi prezentadl-PROB.~r !J 
pentru toate aceste persoane) (procura în original şi orice alte „i 
documente conforme cu originalul certificate de reprezentantul Îe"gal,•:t.Y 
al persoanei juridice); şi · 

./ Carte/buletin de identitate (în original şi copie) al persoanei care 
subscrie în numele persoanei juridice . 

./ Paşaport sau carte de identitate pentru cetăţeni ai UE/ SEE (în 
original şi copie). 
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propriu: 

Persoane fizice 
nerezidente care 
subscriu prin 
reprezentanţi 

autorizaţi 

rezidenţi: 

Persoane juridice 
nerezidente care 
subscriu în nume 
propriu: 

Persoane juridice 
nerezidente care 
subscriu printr-o 
persoani juridici 
rezidenti 

,,, 

./ Paşaport sau carte de identitate, pentru cetăţeni ai UE/SEE (copie) a 
persoanei reprezentate; 

./ Carte/buletin de identitate al reprezentantului autorizat (în original şi 
copie); şi 

./ Procură în formă autentică care stipulează că reprezentantul este 
autorizat să acţioneze în numele persoanei fizice nerezidente (în 
original şi copie) . 

./ Certificat de înregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de 
Registrul Comerţului sau de orice instituţie echivalentă, dacă acesta 
există (copie); 

./ Act constitutiv actualizat al persoanei juridice nerezidente ( copie 
conforma cu originalul certificata de reprezentanţii legali ai 
persoanei juridice nerezidente); 

./ Certificat constatator privind situaţia actuală, în original, pentru 
persoana juridica nerezidentă care menţionează reprezentanţii legali 
ai persoanei juridice nerezidente respective, emis de Registrul 
Comerţului sau de o instituţie echivalentă ( emis cu cel mult 30 zile 
lucrătoare înainte de data subscrierii). în cazul în care nu exista nicio 
autoritate sau instituţie autorizată să emită un astfel de certificat, 
orice document corporativ care evidenţiază reprezentanţii legali ai 
persoanei juridice nerezidente va fi depus ( emis cu cel mult 30 Zile 
Lucrătoare înainte de data subscrierii); un astfel de document 
corporativ al persoanei juridice nerezidente va preciza în mod clar 
dacă reprezentanţii legali au dreptul să acţioneze separat sau 
împreună; 

./ În cazul în care subscrierile se fac printr-o altă persoană decât 
reprezentantul(reprezentanţii) legal(i) al (ai) persoanei juridice 
nerezidente, procura/mandat semnat de reprezentanţii legali ai 
persoanei juridice nerezidente împuternicind persoana respectivă să 
subscrie Acţiunile Oferite pe seama persoanei juridice nerezidente 
(în original şi copie); şi 

./ Carte/buletin de identitate al persoanei care subscrie în calitate de 
reprezentant legal sau de mandatar al persoanei juridice nerezidente: 
paşaport, carte de identitate pentru cetăţeni ai UE/SEE (copie) . 

./ Certificat de înregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de 
Registrul Comerţului sau de orice instituţie echivalentă, dacă există 

(copie); 
./ Act constitutiv actualizat al persoanei juridice nerezidente ( copie 

conforma cu originalul certificata de reprezentanţii legali ai 
persoanei juridice nerezidente); 

./ Certificat constatator privind situaţia actuală, în original, pentru 
persoana juridică nerezidentă care menţionează reprezentanţii legali 
ai persoanei juridice nerezidente respective, emis de Registrul 
Comerţului sau de o instituţie echivalentă ( emis cu cel mult 30 Zile 
Lucrătoare înainte de data subscrierii). în cazul în care nu există 
nicio autoritate sau instituţie autorizată să emită un astfel de 
certificat, orice document corporativ care evidenţiază reprezentanţii 
legali ai persoanei juridice nerezidente va fi depus ( emis cu cel mult 
30 Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii); un astfel de 
document corporativ va preciza în mod clar dacă reprezentanţii 
legali au dreptul să acţioneze separat sau împreună; 

./ Certificat de înregistrare al reprezentantului persoană juridică 
rezidentă emis de Registrul Comerţului (copie); 

./ Act constitutiv actualizat al reprezentantului persoana juridica 
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Instituţii 

Financiare 
Internaţionale 

(IFI) 

Persoane fizice 
rezidente/ 
nerezidente 
reprezentate de 
societate de 
administrare 
investiţii in baza 
unui contract de 
administrare 
portofoliu 

Documente pentru 
societatea de 
administrare 
investiţii 

rezidenta ( copie conforma cu originalul certificata de reprezentantul 
legal al persoanei juridice); 

../ Certificat constatator privind situaţia actuală, în original, pentru 
reprezentantul persoana juridică rezidentă emis de Registrul 
Comerţului ( emis cu cel mult 30 Zile Lucrătoare înainte de data 
subscrierii); 

../ Carte/buletin de identitate al reprezentantului legal al persoanei 
juridice rezidente care subscrie în calitate de reprezentant pe seama 
persoanei juridice nerezidente (în original şi copie) şi 

../ Procura semnată de reprezentantul/reprezentanţii legal(i) al/ai 
persoanei juridice nerezidente prin care se împuterniceşte persoana 
juridică rezidentă să subscrie în cadrul Ofertei . 

../ Act constitutiv al IFI sau o copie a legii romane prin care Romania a 
acceptat sau a aderat la actul constitutiv al !FI respective; 

../ Procura/Certificat prin care se împuterniceşte persoana care va 
semna Formularul de Subscriere în vederea subscrierii pe seama IFI 
(în original sau copie legalizată); şi 

../ Carte/buletin de identitate al persoanei care va semna Formularul de 
Subscriere pe seama !FI (copie). 

../ Carte/buletin de identitate (copie), în cazul persoanelor fizice 
rezidente; 

../ Paşaport sau carte de identitate pentru cetăţeni ai UE/ SEE (copie), 
în cazul persoanelor fizice nerezidente; 

../ Mandat de reprezentare ( original şi copie); 

../ Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie); 

../ Act constitutiv actualizat ( copie conforma cu originalul certificată de 
reprezentantul legal al persoanei juridice); 

../ Certificat constatator privind situaţia actuală a persoanei juridice 
emis de Registrul Comerţului ( emis cu cel mult 30 Zile Lucrătoare 
înainte de data subscrierii); 

../ Procura/mandat în original pentru persoana care semnează 
Formularul de Subscriere, acordată conform prevederilor actului 
constitutiv, sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod 
legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (în 
cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două 
sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnarea 
Formularului de Subscriere, o astfel de dovada va fi prezentată 
pentru toate aceste persoane) (procura în original şi orice alte / .. ·, _f~~ -'::::;r i 
documente conforme cu originalul certificate de reprezentantul legiQ ... '~ __ .,. lll 
alpersoaneijuridice); şi hi.JN0i3A)" 

../ Carte/buletin de identitate (în original şi copie) al persoanei care 
subscrie în numele persoanei juridice. 
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Entităţi 

administrate de 
alte persoane 
juridice rezidente 
sau nerezidente 
(spre exemplu 
fonduri de 
investiţii, fonduri 
de pensii) 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

Documentele menţionate mai jos se vor prezenta pentru persoana 
juridică care administrează respectiva entitate şi vor fi însoţite de 
actul prin care respectiva entitate a fost autorizată de autoritatea de 
supraveghere competentă; 
Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie); 
Act constitutiv actualizat ( copie conformă cu originalul certificată de 
reprezentantul legal al persoanei juridice); 
Certificat constatator privind situaţia actuală a persoanei juridice 
emis de Registrul Comerţului ( emis cu cel mult 30 Zile Lucrătoare 
înainte de data subscrierii); 
Procură/mandat în original pentru persoana care semnează 
Formularul de Subscriere, acordată conform prevederilor actului 
constitutiv, sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod 
legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (în 
cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două 
sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnarea 
Formularului de Subscriere, o astfel de dovadă va fi prezentată 
pentru toate aceste persoane) (procura în original şi orice alte 
documente conforme cu originalul certificate de reprezentantul legal 
al persoanei juridice); şi 

./ Carte/buletin de identitate (în original şi copie) al persoanei care 
subscrie în numele persoanei juridice. 

Managerul sau Participantul prin care se realizează subscrierea are dreptul să solicite orice documente 

suplimentare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale de respectare a regulilor de "cunoaştere a clientelei", 
conform normelor şi procedurilor sale interne de identificare a clienţilor. 

Documentele într-o altă limbă decât limba română sau limba engleză depuse de un investitor, persoană 

juridică sau entitate fără personalitate juridică, vor fi însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba 

română sau în limba engleză. 

În cazul investitorilor fără personalitate juridică, trebuie depuse documentele de identificare cu privire Ia 

societatea de administrare. 

Modificarea şi Revocarea Subscrierilor 

Acţionarii Îndreptăţiţi nu îşi pot modifica sau revoca subscrierile pentru Acţiunile Noi. 

Dacă Prospectul face obiectul unui amendament, subscrierile pot fi revocate de către orice Acţionar 

Îndreptăţit în termen de două Zile Lucrătoare de la data la care respectivul amendament a fost publicat. În 

acest caz, Acţionarii Îndreptăţiţi îşi pot revoca subscrierile pentru Acţiunile Noi prin completarea unui 

formular de revocare a subscrierii la acelaşi Participant la care a fost efectuată subscrierea sau la Manager 

dacă au efectuat subscrierea prin acesta. 

Rambursări 

Acţionarilor Îndreptăţiţi le vor fi returnate: 

,.-(,~ 
/'-' ., ~. - "'·\ ·f,iµn.a reprezentând preţul plătit pentru Acţiunile Noi subscrise, în cazul în care subscrierea respectivă 
• f •• $ 7.:-,:,. • 
· ,,,~,,- <)- ~A.. eş~ invalidată/anulată în conformitate cu prevederile acestui Prospect; 

4t·· , .. ,, ~- \ 
r:,;;

1
<''# s+ plătită reprezentând produsul dintre Preţul Maxim şi Acţiunile Noi subscrise, în cazul în care 

" f subscrierea respectivă este revocată în conformitate cu prevederile acestui Prospect; 
~-' 

Suma plătită în plus faţă de produsul dintre Preţul Maxim şi numărul Acţiunilor Noi subscrise pentru 

care a fost validată subscrierea; 
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Suma plătită în plus pentru Acţiunile Noi pe care Acţionarul Îndreptăţit nu avea dreptul să le subscrie 

având în vedere numărul de Drepturi de Preferinţă pe care le deţine; 

Suma reprezentând diferenţa dintre Preţul Maxim şi Preţul Final înmulţită cu numărul de acµum 

subscrise de Acţionarul Îndreptăţit în Perioada de Subscriere, în cazul în care Preţul Final este mai mic 

decât Preţul Maxim. 

Pentru cazurile menţionate mai sus, plata va fi efectuată: 

(i) Acţionarilor îndreptăţiţi ale căror Drepturi de Preferinţă erau evidenţiate în Secţiunea I în contul 

bancar indicat de fiecare dintre aceştia în Formularul de Subscriere în termen de maxim cinci Zile 

Lucrătoare de la sflirşitul Perioadei de Subscriere, cu excepţia cazului în care subscrierea este 

revocată, când plata va fi efectuată în termen de maxim cinci Zile Lucrătoare de la data revocării 

subscrierii; 

(ii) Acţionarilor îndreptăţiţi ale căror Drepturi de Preferinţă erau evidenţiate în Secţiunea II, în 

conformitate cu prevederile contractului de prestări servicii de investiţii/custodie încheiat cu 

Participantului prin intermediul căruia a fost realizată subscrierea. 

Toate eventualele comisioane legate de plăţile efectuate către Acţionarii Îndreptăţiţi în oricare dintre cazurile 

prezentate mai sus, cu excepţia plăţii sumelor provenind diferenţa dintre Preţul Maxim şi Preţul Final vor fi 
suportate de către aceştia. 

Alocarea Acţiunilor Noi 

Fiecare Acţionar Îndreptăţit care a subscris în cadrul Ofertei va primi un număr de Acţiuni Noi egal cu 

numărul de Acţiuni Noi subscrise în mod valid în cadrul Ofertei. 

MedLife nu a luat la cunoştinţă despre intenţia vreunuia dintre acţionarii principali ai MedLife sau membrilor 

organelor de administrare, conducere sau supraveghere de a subscrie în Oferta, sau despre intenţia vreunei 

persoane de a subscrie mai mult de 5% din Oferta. 

Decontare 

Pentru Acţionarii Îndreptăţiţi care au subscris în baza Drepturilor de Preferinţă evidenţiate în Secţiunea II la 

momentul subscrierii, decontarea Acţiunilor Noi se va realiza în conformitate cu reglementările Depozitarului 

Central privind procesarea evenimentelor corporative. 

Pentru Acţionarii Îndreptăţiţi care au subscris prin Manager, în baza Drepturilor de Preferinţă înregistrate în 

Secţiunea I la momentul subscrierii, un centralizator al subscrierilor validate va fi transmis DepQzjtarului 

Central până la ora 18:00 în ultima zi Perioadei de Subscriere. ;_f: .~ .,;;, 
Notificarea rezultatelor Ofertei .. _, "=- ru . ,1 ţ/\ 

APR.OBAr ,rj 
Rezultatele Ofertei vor fi notificate către ASF şi BVB în termen de cinci Zile Lucrătoare de la închjif~rea 
Perioadei de Subscriere. "'~ ·~1-:~.;--/ 

MedLife va întreprinde toate demersurile pentru finalizarea procedurii de majorare de capital social al 

Societăţii, respectiv înregistrarea majorării capitalului social la Oficiul Registrul Comerţului, va solicita 

emiterea de către ASF a certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare actualizat şi va solicita înregistrarea 

Acţiunilor Noi subscrise şi alocate în cadrul Ofertei în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central. 

Ulterior înregistrării Acţiunilor Noi subscrise şi alocate în cadrul Ofertei în registrul acţionarilor MedLife, 

Acţiunile Noi vor fi admise Ia tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de BVB. 

Acţiunile Noi pot fi tranz.acţionare după înregistrarea majorării capitalului social Ia Depozitarul Central. 
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Acţiunile emise la data prezentului Prospect de MedLife se tranzacţionează pe piaţa reglementată la vedere 

administrată de BVB, pe segmentul principal, categoria Premium, având simbol M. 
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ASISTENŢĂ JURIDICĂ 

Societatea a fost asistată cu privire la anwnite aspecte de natură juridică în legătura cu Oferta de către 
Schoenherr şi Asociaţii. 
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AUDITORI INDEPENDENŢI 

Deloitte Audit S.R.L., o societate de audit independentă, a auditat situaţiile financiare consolidate ale 

Grupului la data de şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 şi a emis o opinie de audit, 

fără rezerve, în legătură cu aceste situaţii financiare consolidate. 

Deloitte Audit S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 3, sector 1, România, este 

înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. 140/6775/1995 având cod unic de înregistrare 7756924 şi este 

membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, fiind înregistrată în Registrul Public al Auditorilor 

Financiari cu numărul 25/25.06.2001. 
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INFORMAŢII Gll:NERAJ,E 

1. Listare şi Tranzacţionare 

Se intenţionează admiterea Acţiunilor Noi la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere 

administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. în jurul datei de 12 ianuarie 2018. 

Drepturile de Preferinţă nu vor fi tranzacţionabile. 

2. Autorizaţii 

Societatea a obţinut toate acordurile (statutare sau de alt fel), aprobările şi autorizaţiile necesare în 

vederea emiterii Acţiunilor Noi şi în legătură cu Drepturile de Preferinţă. 

Majorarea de Capital Social a fost aprobată de Consiliul de Administraţie prin decizia nr. 1 din 11 

octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 3918 din 16 octombrie 2017. 

Acest Prospect a fost aprobat de Consiliului de Administraţie prin decizia din data de 3.11.2017. 

3. Diluarea participaţiilor 

Oferta este derulată cu respectarea dreptului de preferinţă al acţionarilor Societăţii înscrişi în registrul 

acţionarilor Societăţii, la data de înregistrare 27 octombrie 2017. Prin urmare, dacă toţi acţionarii 

înregistraţi în registrul acţionarilor la data de înregistrare şi-ar ex.ercita integral Dreptul de Preferinţă, 

participaţia niciunui acţionar nu ar fi diluată. 

Acţionarii Îndreptăţiţi care nu vor subscrie în Ofertă vor înregistra o diluare imediată de maxim 

11,45778% a participaţiei, ulterior implementării Majorării de Capital Social. 

4. Lichiditatea Acţiunilor în piaţa secundari 

s. 

6. 

7. 

Nu exista nicio entitate care şi-a asumat un angajament ferm de a acţiona ca intermediar în 

tranzacţionarea Acţiunilor ulteriori închiderii Ofertei şi de a garanta lichiditatea acestora prin oferte de 

cumpărare. 

Contract de lock-up 
•V•-;,,•t:,~ ........ 

azul ~ Nuestec 1 ~ 
""±! •: f""¼ ~ '<,, 

Agenţi de plati şi agenţi de depozitare "· · '' ·~) Îit"' ~ 
i 4P,7os4r /f 

Nu este cazul -S~ 
î,.,,__ -qy 

~l „f~'\ ,. ~ 

Se precizeazii ce alte informaţii din Prospect au fost verificate sau examinate de ciltfe auditori şi 

daci aceştia au întocmit un raport. 

Nu este cazul. 

8. În cazul în care Prospectul conţine o declaraţie sau un raport atribuit unei persoane care 
acţionea.zii în calitate de expert, se indici numele, adresa, calificilrile persoanei în cauza şi, dupi 
caz, orice interese semnificative ale persoanei respective cu privire la Emitent. 

Nu este cazul. 
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9. Documente disponibile pentru inspecţie 

Pe durata valabilităţii prezentului Prospect, următoarele documente vor fi disponibile investitorilor prin 

publicarea acestora âe către Socieune pe pagina âe internet a Societăţii la www.medlife.ro: 

(a) Prospectul; 

(b) Actul Constitutiv; şi 

(c) Situaţiile Financiare Anuale, împreună cu rapoartele de audit aferente şi Situaţiile Financiare 

Interimare, cu raportul de revizuire aferent. 

10. Modificliri semnificative 

De la data de 30 septembrie 2017, respectiv data de referinţă a Situaţiilor Financiare Interimare, nu au 

intervenit modificări semnificative în situaţia financiară sau comercială a Grupului. 

11. Filiale 

Pentru mai multe detalii, vă rugam consultaţi secţiunea "-Activitate - Scurtă descriere a societăţilor 

din Grup " din prezentul Prospect. 

12. Informaţii care nu sunt aplicabile Prospectului în conformitate cu Anexa XXIII şi Anexa XXIV a 
Regulamentului (CE) nr. 809/2004 

Următoarele puncte din Anexele XXIII şi XXIV ale Regulamentului (CE) 809/2004 nu sunt aplicabile 

Prospectului: 

Anexa XXIII: 2.2, 4.2.2, 4.2.3, 5.3, 5.4, 8, 10, 11, 12.2, 15.2, 15.4.2, 15.4.3, 15.7.1, 16.1.2, 16.1.3, 

16.1.5 şi 18.2 

Anexa XXIV: 5.1.4, 5.1.7, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 6.3, 6.4, 7.1 şi 10.4. 
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Accipiens 

DEFINIŢII ŞI GLOSAR DE TERMENI SELECTAŢI 

Accipiens S.A., o societate din cadrul Grupului 

Actul Constitutiv 

Acţiuni 

Acţiunile Noi 

AGOA sau Adunarea Generală 

Ordinară a Acţionarilor 

Actul constitutiv al Societăţii, în vigoare şi aplicabil la data 

prezentului Prospect 

Oricare şi toate acţiunile ordinare, nominative, emise în formă 
dematerializată de Societate din când în când 

Un număr de până la 2.600.000 Acţiuni nou emise de Societate ca 

urmare a Majorării de Capital Social 

Adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii 

AGEA sau Adunarea Generală Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Societăţii 
Extraordinară a Acţionarilor 

Almina 

ANEVAR 

Anima 

Anima Promovare 

APS 

ASF 

Bahtco 

BNR 

BVB sau Bursa de Valori Bucureşti 

CEE 

Centrul Medical Panduri 

Centrul Medical SAMA 

CMDR 

Codul Fiscal 

CNAS 

CT 

Data Decontării 

Almina Trading S.A., o societate din cadrul Grupului 

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

Anima Specialty Medical Services S.R.L., o societate din cadrul 

Grupului 

Anima Promovare şi Vânz.ări S.R.L, o societate din cadrul Grupului 

Asigurări private de sănătate 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Bahtco Invest S.A., o societate din cadrul Grupului 

Banca Naţională a României 

Bursa de Valori Bucureşti S.A., operator al pieţei reglementate la 

vedere, cu sediul în Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, 

cod poştal 020922, Bucureşti, România 

Europa Centrală şi de Est 

Centrul Medical Panduri S.A., o societate din cadrul Grupului 

Centrul Medical SAMA S.A., o societate din cadrul Grupului "v~-~, 
sţ, _ 

. . . . . . . S, ~ ~ ""' 
Colegiul Med1cdor Dentişti din Romama .:;;o::~,;_;~:.(;' ] 

a..:"' )> 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu t rîMmir~ni J/ 
completările ulterioare, în vigoare începând cu data .~ I ianuâţi'e 
2016 ,. _, ~.::t-..-/' 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate din România 

Tomografie computerizata 

Data la care se vor deconta tranzacţiile cu Acţiuni Noi în cadrul 

Ofertei, identificată în secţiunea "Subscriere şi Vânzare - Rezumatul 

Ofertei" din prezentul Prospect 
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Data Relevantă de Implementare 

Deloitte 

Dent Estet 

Diamed Center 

Directiva privind Pieţele 

Instrumentelor Financiare 

Directiva privind Prospectul 

Dovada Plăţii 

Drepturi de Preferinţă 

Familia Marcu 

Formular de Subscriere 

Genesys 

Grup 

IFC 

IFRS 

Data la care Directiva privind Prospectul a fost implementată în 

oricare Stat Membru Relevant 

Deloitte Audit S.R.L., o societate de audit independentă, care a 

auditat Situaţiile Financiare Anuale şi a revizuit Situaţiile Financiare 

Interimare 

Dent Estet Clinic S.A., o societate din cadrul Grupului 

Diamed Center S.R.L., o societate din cadrul Grupului 

Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de 

modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi 

a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi 

de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului 

Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul 

unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor 

mobiliare la tranzacţionare şi de modificare a Directivei 2001/34/CE 

Documentele care atestă dovada plăţii sau a garanţiei efectuării plăţii 

Acţiunilor Noi subscrise în Ofertă, conform prevederilor secţiunii"

Subscriere şi Vânzare - Subscrierea Acţiunilor Noi" din prezentul 

Prospect 

Un număr total de 20.092.000 drepturi de preferinţă emise de 

Societate în favoarea Acţionarilor Îndreptăţiţi 

Marcu Mihail, Marcu Nicolae şi Cristescu Mihaela Gabriela, 

acţionari ai Societăţii 

Formularul de subscriere a Acţiunilor Noi în cadrul Ofertei 

Genesys Medical Clinic S.R.L., o societate din cadrul Grupului 

Societatea împreună cu toate filialele sale, astfel cum sunt prezentate 

în secţiunea "-Activitate - Structura Corporativii' din prezentul 

Prospect 

Intemational Finance Corporation, membru al Grupului Băncii 

Mondiale, o organizaţie financiară internaţională fondată pe baza 

Acordului privind International Finance Corporation acceptat de 

Statul Român prin Legea nr. 28/1991 cu sediul principal în 2121 

Pennsylvania Avenue, N.W., Washington D.C. 20433, Statele Unite 

ale Americii 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de 

Uniunea Europeană prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al 

Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde 

internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului 
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Ipoteca pe Acţiuni a IFC 

IT 

Împrumutul Sindicalizat 

Împrumuturile IFC 

Ipoteca asupra a 4.219.320 acţiuni ale Societăţii, care reprezintă toate 

acţiunile deţinute de către Mihail Marcu în Societate, respectiv 21 % 
din capitalul social al Societ.ăţH constituită ,IP, Mihail Marcu fu 

favoarea International Finance Corporation, membru al Grupului 

Băncii Mondiale, pentru garantarea angajamentelor asumate de 

Mihail Marcu în Opţiunea de vânz.are a IFC 

Sisteme tehnologice de informaţii 

Contractul de împrumut sindicalizat încheiat de către Societate cu 

Banca Comercială Română S.A., BRD Group Societe Generale S.A., 

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucureşti şi Raiffeisen Bank 
S.A. în martie 2016 

Împrumuturile acordate de către lntemational Finance Corporation, 

membru al Grupului Băncii Mondiale societăţilor din Grup, astfel 

cum sunt menţionate în secţiunea "-Contracte Importante -

Împrumuturile Contractate de la International Finance Corporation, 

membru al Grupului Băncii Mondiale" din prezentul Prospect 

Legea emitenţilor şi operaţiunilor de Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente :financiare şi 

piaţă operaţiuni de piaţă 

Legea privind reforma în domeniul Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

sănătăţii modificările şi completările ulterioare 

Legea Societăţilor 

LMH 

Managerul sau Tradeville 

MedLife, Emitentul, Societatea 

MedLife Broker de asigurări 

MedLife Ocupaţional 

Ministerul Sănătăţii 

MRI 

Normele 

Legea 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Life Memorial Hospital 

Societatea de servicii de investiţii financiare Tradeville S.A, înfiinţată 

şi funcţionând în conformitate cu legile din România, autorizată 

pentru prestarea de servicii de investiţii financiare prin Decizia ASF 

(fosta CNVM) nr. 2225/15.07.2003, înregistrată în Registrul ASF sub 

numărul P JR0 1/40003 3 din data de 17.05.2006, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/5868/1996, cod unic de înregistrare 

RO869402 l , cu sediul social în Bucureşti, sector 2, b-dul Carol I , nr. 
34-36, clădirea International Business Center Modem, etaj 10, 

România. 

Med Life S.A. 

Med Life Broker de Asigurare şi Reasigurare S.R.L .• ,~ o soci~tlţte din 
cadrul Grupului · ' li.i~·' 

Med Life Ocupaţional S.R.L. , o societate din cadrul Grupului 

Ministerul Sănătăţii din România 

Imagistică prin rezonanţă magnetică 

Normele de aplicare a Codului Fiscal, aprobate prin Hotărârea de 

Guvern m. 1/2016 privind Normele de aplicare a Codului fiscal, cu 
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Oferta 

Perioada de Subscriere 

Participant 

PhannaLife Med 

PIB 

PDR 

PMR 

PPM 

PPS 

Prima Medical 

Prospectul 

PSMP 

Raport PMR din 2016 

Regulamentul nr. 1/2006 

Regulamentul nr. 1215/2012 

Regulamentul S 

RURMedical 

Secţiunea I 

modificările şi completările ulterioare 

Oferta publică a Acţiunilor Noi cu exercitarea dreptului de preferinţă 

iniţiată de MedLife şi care face obiectul prezentului Prospect 

Perioada în care vor fi exercitate Drepturile de Preferinţă Noi în baza 

prezentului Prospect, astfel cum este prevăzută în secţiunea "

Subscriere şi Vânzare. Rezumatul Oferter' din prezentul Prospect 

Participant la Sistemul Depozitarului Central S.A., inclusiv custozi 

PhannaLife Med S.R.L, o societate din cadrul Grupului 

Produsul intern brut al unei ţări 

Policlinica de Diagnostic Rapid S.A, o filială a Societăţii 

o societate care se ocupă cu activitatea de cunoaştere a pieţei, cu 

expertiză în peste 25 de ţări în Europa Centrală şi de Est, care se 

specializează în sectoare precum: construcţii, retail, farmaceutice, 

servicii medicale şi tehnologie informaţionale şi de comunicaţii 

Pachete de prevenţie medicală vândute de către Grup prin linia de 

afaceri Corporate 

Plată pentru servicii 

Prima Medical S.R.L., o societate din cadrul Grupului 

Prezentul prospect, astfel cum a fost aprobat de ASF 

Piaţa serviciilor medicale private din România 

Raportul întocmit de PMR în august 2016 

Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 

privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare 

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competenţa judiciară, 

recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială 

Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare din Statele 

Unite ale Americii 

RUR Medical S.A., o filială a Societăţii 

Secţiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare şi registru a 

Depozitarului central în care sunt evidenţiate conturile deţinătorilor 

de Drepturi de Preferinţă care nu au cont deschis Ia un Participant 

Secţiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare şi registru a 

Depozitarului central în care sunt evidenţiate (i) conturile individuale 

şi globale ale deţinătorilor de Drepturi de Preferinţă care au cont 

deschis la un Participant şi (ii) conturile proprii ale Participanţilor 

Spaţiul Economic European 
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Situapile Financiare 

Situaţiile Financiare Anuale 

Situaţiile Financiare Interimare 

Societăţile Ţilită Vizate de 

Împrumutul Sindicalizat 

Stat Membru 

Stat Membru Relevant 

Stern Cells Bank 

UE 

Ultratest 

Valdi 

WEO octombrie 2017 

Zi Lucrătoare 

Situaţiile Financiare Anuale şi Situaţiile Financiare Interimare 

Situaţiile Filianciare Consolidate ale Med Life S.A. pentru anul 

încheiat la 31 decembrie 2016, întocmite în conformitate cu 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de 

Uniunea Europeană, auditate 

Situaţiile Financiare Consolidate Interimare ale Med Life S.A. pentru 

perioada încheiată la 30 septembrie 2017, întocmite în conformitate 

cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de 
Uniunea Europeană, neauditate 

Societăţi desfăşurând activităţi similare sau complementare celor ale 

Grupului, astfel cum sunt definite în Contractul privind Împrumutul 
Sindicalizat 

Stat membru al Uniunii Europene 

Stat membru al SEE care a implementat Directiva privind Prospectul 

Stem Cells Bank S.A., o societate din cadrul Grupului 

Uniunea Europeană 

Ultratest S.A., o societate din cadrul Grupului 

Valdi Medica S.RL., o societate din cadrul Grupului 

World Economic Outlook - octombrie 2017 

O zi în care atât piaţa românească iliterbancară cât şi sistemul de 

tranzacţionare al BVB sunt deschise pentru desfăşurarea activităţii 
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Societatea: 

Med Life S.A. 

Funcţie: Director General 



Lista Anexelor la Prospect 

Anexa I - Situaţii financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016 şi raportul auditorului 
independent 

Anexa II - Situaţii financiare consolidate interimare pentru perioada Încheiată 30 septembrie 2017 




