FutureLife dále rozšiřuje svou působnost v západní Evropě prostřednictvím akvizice Nij Group,
největší sítě klinik asistované reprodukce v Nizozemsku.
Praha/Elsendorp, 1. listopadu 2021 – FutureLife, jeden z evropských lídrů v oblasti reprodukční
medicíny a genetiky, za podpory svých akcionářů společnosti Hartenberg Holding, MUDr. Štěpána
Machače, MUDr. Ladislava Zgabura a JUDr. Matěje Stejskala oznamuje akvizici společnosti Nij Group,
největšího soukromého poskytovatele léčby neplodnosti v Nizozemsku.
Společnost Nij Group se skládá celkem ze tří klinik zaměřených na asistovanou reprodukci, dále z
nezávislé online lékárny Serpha, která se zaměřuje především na internetový prodej léčiv využívaných
při léčbě neplodnosti, velkoobchodu s léčivy Legropharma a vzdělávací instituce pro odborníky
v oblasti reprodukční medicíny Nij Science. Většinu ošetření a léků nabízených společností Nij Group
hradí nizozemské zdravotní pojišťovny. Nij Group je v Nizozemsku považována za lídra v oblasti léčby
neplodnosti díky svému kvalitnímu a inovativnímu přístupu. Nij Group, založená v roce 2009, má v
současnosti více než 70 zaměstnanců a v roce 2021 očekává, že její tržby překonají hranici 20 milionů
EUR. Na klinikách Nij Group se léčí každý rok více než 6 000 pacientů, přičemž skupina letos odhaduje
více než 6 500 provedených léčebných cyklů.
FutureLife je jedním z předních evropských poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti reprodukční
medicíny a péče o ženu, se zastoupením v 7 evropských zemích: Irsku, Velké Británii, Rumunsku, Finsku,
Estonsku, České republice a Slovensku. Jeho kliniky díky zdravotnickému personálu každý rok přivedou
na svět více než 10 000 dětí. Po akvizici Nij Group bude mít skupina FutureLife zastoupení již v 8
evropských zemích se 42 klinikami poskytujícími více než 38 000 léčebných cyklů ročně. Skupina
FutureLife očekává, že její tržby v roce 2021 přesáhnou částku 180 milionů EUR.
Dokončení transakce se očekává v průběhu tohoto týdne. Současní vlastníci budou ve společnosti
nadále pokračovat jako menšinoví akcionáři, přičemž dr. Marieke Schoonenberg, dr. Grada van den
Dool a dr. Harold Mous zůstávají současně i v pozicích vedoucích lékařů jednotlivých klinik.
Jozef Janov, zakladatel a předseda představenstva FutureLife k nové akvizici uvádí: „Jsem nadšený, že
mohu přivítat Nij Group a její tým v rodině FutureLife. Oceňujeme velký pokrok, kterého tým v
Nizozemsku dosáhl, a těšíme se, že podpoříme Nij Group v její další expanzi na nizozemském a
německém trhu. Partnerství s Nij Group je dalším důležitým milníkem při naplňování vize FutureLife
stát se evropským lídrem v asistované reprodukci.“
Matěj Stejskal, generální ředitel a akcionář FutureLife, dodává: „Během transakce v posledních
několika měsících jsme pochopili, že obě společnosti, FutureLife i Nij Group, sdílejí stejnou vizi a
principy, tedy poskytovat našim pacientům v celé Evropě tu nejlepší možnou péči. Pro nás je to další
důležitý zahraniční trh po našem úspěšném vstupu do Irska, Finska, Estonska a Rumunska. Přístup
FutureLife je založen zejména na harmonizaci jednotlivých klinik a to tak, že identifikujeme a sdílíme

to nejlepší v naší skupině, přičemž zachováváme identitu a silnou autonomii našich klinik. Hledáme
partnery, kteří s námi chtějí dále růst a současně mají také co nabídnout celé skupině. Nij Group splňuje
tyto parametry a přivádí do skupiny FutureLife další výjimečné odborníky.“
K transakci se vyjádřila i CEO Nij Group Marieke Schoonenberg: „Jsme rádi, že Nij Geertgen, Nij
Barrahus a Nij Linge budou součástí velké evropské zdravotnické skupiny. FutureLife je jedním z
předních poskytovatelů péče v oblasti reprodukční medicíny se 42 klinikami IVF v Evropě. Partnerství
je pro nás dalším logickým krokem k větší profesionalizaci a růstu. Spolupráce s dalšími klinikami a
odborníky na evropské úrovni je pro nás velmi důležitá.
I nadále budeme moci lidem s touhou mít dítě nabízet tu nejlepší možnou péči. Naše kliniky zůstanou
založeny na osobním přístupu, ale očekáváme, že úroveň inovací a odbornosti se se vstupem silného
partnera zvýší. To je v souladu s naším posláním být nablízku přáním a potřebám našich klientů. Sílu
skupiny využijeme zejména k dalšímu zvýšení úspěšnosti léčby.“
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