
     

 

FutureLife rozšiřuje svou působnost do severní Evropy prostřednictvím strategického 

partnerství se společnostmi Nova Vita a Ovumia provozujícími přední IVF kliniky ve 

Finsku a Estonsku. 

 

Tallinn, Helsinky, Praha, 14. října 2019: FutureLife získává většinový podíl v estonské 

reprodukční klinice Nova Vita Kliinik a její dceřiné společnosti Ovumia z Finska.  

Po akvizici společností Nova Vita a Ovumia bude FutureLife působit v sedmi evropských 

zemích s 29 klinikami poskytujícími více než 29 000 léčebných cyklů ročně. 

Společně provozují Nova Vita a Ovumia čtyři kliniky. Klinika Nova Vita se nachází v hlavním 

městě Estonska Tallinu a zbylé tři kliniky Ovumia mají své sídlo v Helsinkách, Tampere a 

Jyvaskylä ve Finsku. Skupina je lídrem v oblasti reprodukční medicíny a provozuje 

nejmodernější zařízení v obou zemích s více než 3 000 léčebnými cykly ročně. Kromě toho 

zřídila ve Finsku a Estonsku vlastní banky na oocyty a spermie, aby lépe vyhověla potřebám 

svých klientů. 

 “Známe pana Pekku Sillanaukee a jeho tým již nějakou dobu. Velice si vážíme jejich 

lékařských úspěchů v oblasti reprodukční medicíny. Jsme si jisti, že proklientský přístup a silné 

vedení pana Sillanaukee do konceptu společnosti FutureLife velmi dobře zapadne,“ říká Matěj 

Stejskal, generální ředitel FutureLife, který je společně s Jozefem Kováčem, investičním 

manažerem Hartenberg Capital, za transakci zodpovědný.  

 „Už několik let diskutujeme o výhodách 

strategického partnerství tohoto typu. 

Kombinace know-how společností 

FutureLife, Nova Vita a Ovumia je v mnoha 

ohledech logická. FutureLife je silnou 

evropskou skupinou s vynikajícími výsledky a 

solidními zkušenostmi s novými trendy v 

léčbě neplodnosti, jako je například genetické 

poradenství a preimplantační vyšetření. Nova 

Vita a Ovumia jsou současně lídry v oblasti 

kvality léčby neplodnosti pro domácí i 

zahraniční pacienty a investují nemalé prostředky do interního výzkumu a vývoje. Věříme, že 

jsme díky síle a pozici společnosti FutureLife a naší odborností velmi dobře připraveni 

poskytnout vysoce kvalitní služby v oblasti léčby neplodnosti v severní Evropě,“ komentuje 

pan Pekka Sillanaukee, generální ředitel Nova Vita a Ovumia. 

Po uskutečnění transakce budou pan Sillanaukee a další spoluvlastníci nadále pokračovat jako 

akcionáři ve společnosti. Pan Sillanaukee bude pokračovat na pozici generálního ředitele Nova 

Vita a Ovumia, kde bude řídit rozvoj společnosti na lokální i mezinárodní úrovni. 



Jozef Janov, řídící partner společnosti Hartenberg Holding, která je majoritním vlastníkem 

FutureLife, dodává: "Oceňujeme velké úspěchy, které pan Sillanaukee a jeho tým dosáhli ve 

Finsku a Estonsku a těšíme se na další rozvoj a rozšíření působnosti společností Nova Vita a 

Ovumia. S novými kolegy z Finska a Estonska budeme nadále pokračovat v plnění našeho 

dlouhodobého cíle stát se evropským lídrem v oblasti reprodukční medicíny. Naším plánem je 

podporovat všechny kliniky v jejich snaze poskytnout našim pacientům po celé Evropě léčbu 

na té nejvyšší úrovni.  Mezinárodní expanze má pro naše kliniky velký synergický efekt, neboť 

mohou těžit ze sdíleného mezinárodního know-how a podpory špičkových specialistů v oblasti 

IVF. Rádi bychom přivítali kliniky Nova Vita a Ovumia v rodině FutureLife.“ 

 

O společnostech Nova Vita Kliinik a Ovumia 

Pan Pekka Sillanaukee (Ph.D, asistent 

profesora lékařské biochemie) byl 

zakládajícím akcionářem v době vzniku 

společnosti v roce 2007 v Tampere pod 

značkou Ovumia. Roku 2015 se 

Ovumia sloučila s přední estonskou 

klinikou Nova Vita Kliinik a v letech 

2015-2017 získala nově vzniklá 

skupina další tři kliniky Fertinova IVF 

ve Finsku (bývalá AVA Clinic Finland) 

od jednoho z největších poskytovatelů 

zdravotní péče Terveystalo Oy. V 

současné době skupina provozuje řetězec celkem čtyř klinik, z nichž tři se nacházejí ve Finsku 

pod značkou Ovumia Fertinova (Helsinky, Tampere a Jyvaskylä) a jedna se nachází v 

estonském Tallinnu pod značkou Nova Vita. 

 

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, v Irsku, v Rumunsku a nově i Finsku a Estonsku. Každoročně provádí více než 29 000 

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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