
                 

                                                         
                                                                               

 

 
Sistemul Medical MedLife anunță finalizarea achiziției pachetului majoritar 

de acțiuni din compania Pharmachem Distribuție 
 

• Această tranzacție va ajuta grupul MedLife să își consolideze prezența pe segmentul pharma 
• Grupul vizează dezvoltarea zonei de farmacie online, dar și optimizarea sistemului de achiziții 

la nivel de grup, pentru rețeaua proprie de farmacii și spitale  
 
 
București, 23 iulie 2021: Sistemul Medical MedLife anunță finalizarea achizitiei pachetului de 75% din 

acțiunile companiei de distribuție Pharmachem Distribuție SRL. Este una dintre cele mai mari achiziții ale 

grupului din ultimii ani. 
 

Pharmachem activează pe piața de servicii distribuitoare de medicamente de 16 ani, fiind un jucător 
important, cu rețea de depozite în București și în țară. La nivelul anului 2019, compania distribuitoare de 

medicamente a înregistrat o cifră de afaceri de 83.4 milioane de lei, în creștere cu 30% față de anul 

precedent.  
 

Managementul companiei Pharmachem va rămâne integral în sarcina actualilor proprietari, aceștia având 
know how-ul necesar pentru a administra corespunzător acest business, dar și pentru a-i accelera creșterea.  

În ceea ce privește segmentul de achiziții, Grupul MedLife este compania cu cea mai mare expertiză de 

cumpărare și integrare a unui grup de companii sau firme medicale, ajungând la un portofoliu de 32 de 
companii achiziționate. 

 

Despre Sistemul Medical MedLife: 
 
  
Sistemul Medical MedLife a pornit acum 26 de ani, s-a dezvoltat sanatos si a devenit cel mai mare furnizor 
de servicii medicale private din Romania. Antreprenorii romani, care au pus bazele acestei companii, au 
investit si s-au implicat pentru a aduce schimbare in sistemul de sanatate romanesc, au crezut in inovatie 
si au indraznit sa tinteasca cat mai sus, pentru a oferi pacientilor romani calitate, profesionalism, grija si 
respect pentru nevoile lor. 
 
Compania opereaza cea mai extinsa retea de clinici, una din marile retele de laboratoare medicale, spitale 
generale si specializate si are cea mai mare baza de clienti corporate pentru Pachete de Preventie in 
Sanatate din tara. Este, de asemenea, din punct de vedere al vanzarilor, unul dintre cei mai mari jucatori 
de servicii medicale private din Europa Centrala si de Est. 
 
Grupul MedLife are un istoric de succes in ceea ce priveste atat cresterea organica, cat si cresterea prin 
achizitii. Echipa sa puternica si experimentata de management, a fost capabila sa creeze si sa gestioneze 
aceste oportunitati de crestere, dobandind cunostinte si experienta valoroase, care sa ii permita gasirea 
celei mai bune cai pentru continuarea cu succes a extinderii. 
 
Fiind o companie romaneasca cu traditie, MedLife a ales sa se listeze la Bursa din Romania, fiind  un model 
al listarilor pe piata locala de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanta corporativa pe care o are 
implementata, a inspirat si alte companii locale spre a porni pe acest drum si a ajuta la dezvoltarea 
capitalului romanesc si a economiei. Actiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzactionare pe piata 
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reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium, avand simbolul de 
tranzactionare ″M″. 
 
In perioada de pandemie MedLife a reusit sa joace un rol esential in societate si sa capete un statut de 
lider detasat in monitorizarea pandemiei prin implicarea activa in zona de cercetare. 
 
Compania continua sa investeasca in proiecte cu impact asupra comunitatii locale in tehnologie si 
infrastructura. Creaza locuri de munca si dezvolta un ecosistem care contribuie la dezvoltarea si mentinerea 
unei Romanii sanatoase. 
 


