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PNSA, alaturi de Medicover în achiziția integrala a Centrului Medical Phoenix. Ce
avocați au lucrat în proiect

Medicover, unul dintre principalii furnizori de servicii medicale private si de diagnostic din Romania, a
semnat un contract de achizitie pentru Centrul Medical Phoenix, unul dintre furnizorii de top de servicii
medicale din zona Olteniei.
Achizitia face parte din strategia de expansiune a grupului Medicover, creand astfel o prezenta puternica a
companiei si in regiunea de sud-vest a Romaniei.
Potrivit informațiilor BizLawyer, Medicover a avut alaturi în aceasta tranzacție o echipa de avocați ai firmei
Popovici Nițu Stoica & Asociații, coordonata de partenerul Silviu Stoica împreuna cu Vlad Ambrozie
(Managing Associate, M&A). Alaturi de ei, în proiect au mai fost implicați Camelia Constantin (Managing
Associate), Codrin Luta (Managing Associate), Ioana Dumitru (Managing Associate) și Luana Dragomirescu
(Managing Associate), Cristina Marcu (Senior Associate), Laura Ambrozie (Senior Associate), precum și
asociații Elena Eftene, Ioana Avram și Ana Stoenescu.
“Aceasta achizitie marcheaza o etapa importanta pentru Medicover, contribuind la cresterea prezentei in regiunea
de sud-vest a tarii. Am studiat, de ceva timp, aceasta zona si ne bucuram ca am gasit partenerul potrivit in Centrul
Medical Phoenix. Avem acum o retea puternica si putem oferi servicii medicale la cele mai inalte standarde mai
multor oameni”, a declarat Adrian Peake, Director General, Medicover Romania.
“Aceasta este a treia achizitie din ultimele sase luni. Vom continua strategia noastra de crestere, atat organic, cat si
prin achizitii”, a adaugat Adrian Peake.
În luna iulie, Medicover a anunțat finalizarea achiziției Centrului Medical Academica, proiect asistat tot de
avocații PNSA. În aceasta tranzacție, din echipa coordonata de Silviu Stoica împreuna cu Vlad Ambrozie,
Managing Associate, au facut parte Camelia Constantin, Codrin Luta, Ioana Dumitru si Luana Dragomirescu
(Managing Associates), Cristina Marcu (Senior Associate), Elena Eftene, Ana Stoenescu și Ioana Avram
(Associates).
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De asemenea, compania de servicii medicale private a anunțat în luna mai ca a semnat o întelegere pentru achizitia
pachetului majoritar de actiuni din cadrul Spitalului Pelican din Oradea, valoarea tranzactiei fiind de 23 milioane
de euro. Popovici Nițu Stoica & Asociații a asistat grupul Medicover, client tradițional al firmei de avocați, și în
aceasta achiziție. Din echipa PNSA, condusa de Silviu Stoica (partener, M&A) împreuna cu Vlad Ambrozie
(managing associate, M&A), au facut parte și Camelia Constantin, Codrin Luta, Ioana Dumitru și Luana
Dragomirescu (toți managing associate, M&A), Cristina Marcu (senior associate), precum și Elena Eftene și
Ioana Avram (associates).

Citește și
► PNSA, alaturi de Medicover în achizitia de 23 mil. € a Spitalului Pelican (Oradea)

Centrul Medical Phoenix este un operator medical privat din Oltenia care detine o retea de opt centre medicale in
Craiova, Targu Jiu, Slatina, Calafat si Dragasani.
„In ultimii noua ani am investit constant pentru a oferi pacientilor nostri din regiune cele mai bune servicii
medicale. Cu un partener puternic, precum Medicover, putem sa continuam dezvoltarea noastra in regiune mult
mai rapid si continuand sa imbunatatim calitatea serviciilor”, a declarat Dr. Ionut Silviu Vasile, Director General,
Centrul Medical Phoenix.
Medicover, companie internationala ce ofera servicii medicale si de diagnostic, listata la bursa din Suedia –
Nasdaq Stockholm, a raportat recent o crestere de 17,2% a veniturilor din Romania din prima jumatate a anului
2018, care s-au ridicat la 42,2 milioane euro. Medicover este prezent in Romania prin reteaua de spitale si clinici
Medicover si laboratoarele si centrele de recoltare Synevo.
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