FutureLife rozšiřuje svou regionální působnost, získává většinový podíl v klinice
Gynera Medical Center, předního poskytovatele IVF v Bukurešti
Praha 21. května - Společnost FutureLife uzavřela smlouvu na získání majoritního podílu ve
zdravotnickém centru Gynera Medical, přední rumunské klinice působící v oblasti reprodukční
medicíny.
Po České republice, Slovensku, Irsku a Spojeném království je Rumunsko již pátým trhem, kde bude mít
FutureLife své zastoupení. Gynera se nachází v Bukurešti a řadí se k 20 poskytovatelům IVF v
Rumunsku, z nichž polovina sídlí právě v jeho hlavním městě. Vzhledem ke klesajícímu počtu
novorozenců a očekávaným demografickým změnám se plodnost stala jednou z hlavních veřejných
témat v zemi s nedávno zahájenou silnou podporou vládních a místních orgánů.
„Už nějakou dobu jsme uvažovali o vstupu na nové trhy, jako je Rumunsko. Jsme si vědomi
významného rozvoje rumunského zdravotnictví a reprodukční medicínu v zemi považujeme za velmi
kvalitní. V tomto ohledu představuje Gynera ideální příležitost právě pro takový vstup. Má dlouhou
historii úspěšných příběhů a vedení, které je průkopníkem IVF v zemi.“ řekl Matěj Stejskal, generální
ředitel FutureLife.
Gynera patří k největším a nejvyspělejším klinikám IVF v Rumunsku. Byla založena a provozována Dr.
Laurou Dracea, která patří mezi první praktiky asistované reprodukce v Rumunsku. Transakce nabyde
účinnosti po splnění místních regulačních požadavků.
„Po několika setkáních se zástupci FutureLife jsme věděli, že společně sdílíme podobnou vizi a přístup
ke kvalitě léčby se zaměřením na pacienty. Partnerství s FutureLife vidíme jako skvělou příležitost, jak
podpořit rozvoj naší kliniky a lépe využít náš potenciál.“ komentovala Dr. Laura Dracea.
Po transakci zůstane Dr. Dracea spolumajitelkou společnosti Gynera a bude zde nadále pokračovat
jako medicínská a současně generální ředitelka.
Jozef Janov, zakladatel a řídící partner společnosti Hartenberg Holding, majoritní vlastník FutureLife
dodal: „Geografická expanze je jednou z našich klíčových iniciativ pro zvýšení hodnoty akcionářů
společnosti FutureLife. Spolupráce se společností Gynera, jakožto přední kliniky v Rumunsku, přináší
položení základního kamene a vytváří skvělou platformu pro další akvizice na trhu. Naším hlavním
cílem je stát se lídrem na trhu a poskytovat nejlepší léčbu neplodnosti se silným zaměřením na kvalitu
poskytovaných služeb pacientovi. Rádi bychom přivítali Gyneru v rodině FutureLife.“

O společnosti Gynera
Gynera byla založena v roce 2007 Dr. Laurou Dracea, senior lékařkou s více než 20 letou praxí v oblasti
asistované reprodukce v Rumunsku i v zahraničí. Gynera, která byla založena jako první specializovaná
klinika se zaměřením výhradně na reprodukční medicínu, během svého působení úspěšně léčila více
než 20 000 neplodných pacientů, ale také uskutečnila vzdělávací, akademické, výzkumné a sociální
programy. V průběhu posledních deseti let pomohla klinika k narození nejvíce dětí ze všech
rumunských zařízení. S trvalým ročním růstem a více než 800 cykly IVF ročně si společnost Gynera
upevnila své vedoucí postavení mezi poskytovateli asistované reprodukce v zemi.

O společnosti FutureLife
FutureLife patří mezi tři největší a nejrychleji rostoucí poskytovatele služeb asistované reprodukce v
Evropě. Kliniky skupiny se nachází v České a Slovenské republice, ve Velké Británii a v Irsku. Skupina je
také jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů služeb léčby neplodnosti i v celosvětovém měřítku,
přičemž každoročně provádí více než 25 000 léčebných cyklů. Majoritním vlastníkem skupiny FutureLife
je společnost Hartenberg Holding zaměřující se na investice v regionu střední a východní Evropy
s disponibilním kapitálem ve výši 200 milionů EUR.
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