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Medicover reduce investitiile pentru a securiza stabilitatea financiara la nivel de
grup, în contextul raspândirii COVID-19
Consiliul de Administratie al Medicover a recomandat Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) sa nu mai
ofere dividende si a decis diminuarea investitiilor, pentru a securiza stabilitatea financiara la nivelul
întregului grup, releva un comunicat de presa al companiei, transmis luni AGERPRES.
"Ne confruntam cu o situatie fara precedent. Trebuie sa ne adaptam din mers. Inovatia este astazi elementul cheie
pentru a putea depasi aceste momente de impas. De aceea, Medicover a dezvoltat un nou serviciu - MediCall adaptat la noua realitate. Oferim pacientilor nostri întâlniri video cu medici pentru opinii specializate, acoperind,
pentru început, 12 specialitati cu peste 100 de medici. Imediat ce cadrul legislativ ne va permite, vom integra
toate specialitatile disponibile. Vom continua sa dezvoltam astfel de servicii cheie cu aplicabilitate digitala, având
ca prim obiectiv îmbunatatirea experientei pacientilor", a declarat Radu L. Gorduza, director general Medicover
România.
În contextul raspândirii COVID-19 si a extinderii nivelului restrictiilor publice, Consiliul de Administratie al
companiei a recomandat membrilor AGA sa nu mai ofere dividende si a decis diminuarea investitiilor.
Potrivit sursei citate, Grupul dispune, deja, la nivel global, de fonduri de peste 200 de milioane de euro din linii de
credit neutilizate, iar pe fondul reducerii investitiilor, reprezentantii companiei sustine ca exista suficienta
lichiditate pentru a gestiona un scenariu de declin chiar mai lung decât cel prevazut initial. La finalul anului 2019,
Medicover a atras din piata fonduri cu rambursare pe termen lung în valoare de 140 milioane de euro.
"Grupul se asteapta ca la nivel international veniturile si profitul operational din primul trimestru sa ramâna în
linie cu asteptarile initiale. Pentru al doilea trimestru, compania estimeaza venituri similare celor din perioada
echivalenta a anului anterior, însa un profit operational mai mic, influentat de restrictiile publice. În al treilea
trimestru, grupul se asteapta, însa, la o revenire treptata. Medicover a emis recent si o previziune privind evolutia
pentru urmatorii trei ani, planurile nefiind afectate, ceea ce denota o încredere în capacitatea de revenire si
atingerea obiectivelor pe termen mediu", se mentioneaza în comunicatul citat.
Medicover a înregistrat, anul trecut, o crestere a veniturilor cu 25,7%, pâna la 844,4 milioane euro. Veniturile
cumulate din România au crescut, în 2019, cu 26,9% pâna la valoarea de 119,1 milioane euro.
Divizia de Servicii Medicale a avansat, în România, cu 45% la 59,6 milioane de euro, în timp ce evolutia diviziei
de Servicii de Diagnostic a fost de 12,9%, ajungând anul trecut la 59,5 milioane de euro.
Medicover este unul dintre cei mai importanti furnizori internationali de servicii medicale si de diagnostic, listat la
Bursa din Suedia - Nasdaq Stockholm. Compania a fost fondata în anul 1995, iar în prezent pietele principale
companiei sunt: Polonia, Germania, România si Ucraina.
Compania ofera o gama larga de servicii medicale, printr-o retea extinsa de clinici, spitale, facilitati de îngrijire
specializata si laboratoare prin doua divizii: Healthcare Services si Diagnostic Services.
Medicover este prezenta în România prin reteaua de clinici medicale Medicover, spitalele Medicover si Pelican,
respectiv laboratoarele si centrele de recoltare Synevo.
Reteaua Synevo din tara cuprindea, la finalul anului 2019, un total de 123 de centre de recoltare acoperind 39 de
judete din tara, respectiv 54 de orase.
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