Sokolov, Ostrov, Sušice. Další nemocnice v portfoliu Penty
Investiční skupina Penta vstoupila do společnosti NEMOS Group,a.s., která je
provozovatelem Nemocnice Sokolov, Nemocnice Sušice, sítě lékařských ambulancí Nemos
Ambulance v Karlovarském kraji, je vlastníkem Nemocnice Ostrov a polikliniky NEMOS v
Karlových Varech. Koupí významného majoritního podílu Penta získala ve společnosti
kontrolu. Transakce podléhá schválení ÚOHS.
„Ve srovnání se Slovenskem či Polskem jsou v České republice podmínky pro získání či provozování
zdravotnických zařízení zásadně odlišné. Od vstupu do společnosti NEMOS už můžeme mluvit
o postupném budování sítě nemocnic i v České republice. Skupina NEMOS je excelentním
příkladem možné spolupráce privátního a veřejného sektoru při poskytování zdravotní péče
občanům České republiky.”
Václav Jirků, investiční ředitel Penty
„Vstup silného investora s mezinárodními zkušenostmi ve zdravotnictví je pro nemocnice NEMOSu
dobrou zprávou. Jsem si jistý, že tento krok prospěje jak našim zdravotnickým zařízením, tak
zaměstnancům a zejména pak našim pacientům.”
David Soukup, spoluvlastník a jednatel NEMOS Group a.s.
Ve zdravotnickém sektoru Penta působí více než deset let. Patří mezi oblasti, které chce skupina
rozvíjet v dlouhodobém investičním horizontu.
Na Slovensku vlastní síť 16 nemocnic Svet zdravia, dále 14 zdravotnických zařízení ProCare,
jejichž součástí je i nemocnice s poliklinikou Medissimo v Bratislavě. V Polsku pak EMC Instytut
Medyczny s deseti nemocnicemi a 26 poliklinikami a také nemocnici Certus s třemi poliklinikami
v Poznani. V České republice prozatím získala Nemocnici Vrchlabí.
Česká síť nemocnic se pozvolna rozrůstá pod značkou Penta Hospitals CZ.

O Pentě
Penta je středoevropská investiční skupina, založená v roce 1994. Působí zejména ve
zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu a v realitním developmentu.
Spravuje jediný fond svých partnerů, akcionářů společnosti. Její portfoliové společnosti
zaměstnávají více než třicet sedm tisíc lidí a hodnota aktiv skupiny dosáhla v roce 2015 výše
7 miliard eur. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy a má svoje zastoupení v Praze,
Bratislavě, Varšavě a Mnichově.

Kontakt pro více informací: PENTA Hospitals CZ, Lenka Holá, lenka.hola@pentahospitals.cz,
tel. 602 300 271

