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MedLife a finalizat achiziția platformei medicale SfatulMedicului.ro  
 
Bucuresți: 14 august 2018: MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, anunță 

finalizarea achiziției platformei sfatulmedicului.ro, cel mai mare hub de informatii medicale din România.  
 

Înfințat în urmă cu 15 ani, sfatulmedicului.ro este în topul site-urilor dedicate segmentului de sănătate din 

România. Platforma înregistrează o medie lunară de peste 3,2 milioane de utilizatori unici, respectiv peste 
12 milioane de afisări. Adițional serviciului de informare, utilizatorii accesează pe această platformă serviciul 

de autoevaluare medicală și interpretarea online a analizelor. 
 

Ca urmare a acestei tranzacții, Sfatulmedicului.ro va păstra echipa care a derulat proiectul în toți acești ani, 
iar pentru a păstra independența și imparțialitatea față de piață, managementul va fi integral independent 

de MedLife și de actualii administratori. 

Despre MedLife: 

MedLife este cel mai mare furnizor de servicii private de sănătate din România. Compania operează cea 
mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate 
şi are cea mai mare baza de clienţi pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din ţară. Este, de asemenea, 
din punct de vedere al vânzărilor, una dintre marile companii private de sănătate din Europa Centrală și de 
Est. 

Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată 
de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″. 

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin 
achiziții. Începând cu 2009 a deschis sau a achiziționat peste 83 de unități medicale. Echipa sa puternică si 
experimentată de management a fost capabilă să creeze si să gestioneze aceste oportunități de creștere, 
dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru 
continuarea cu succes a extinderii. 
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