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Investiční skupina UNICAPITAL rozšiřuje své porfolio
®
o zdravotnictví, vstupuje do společnost Alzheimercentrum
Síť zdravotnických zařízení společnosti Alzheimercentrum®, která působí po celé České republice a
na Slovensku má nového strategického investora. Přes nově vytvořenou společnost UNICAPITAL
Healthcare se jím stala investiční skupina UNICAPITAL finančníka Pavla Hubáčka. Původní majitelé
Aleš Kulich a Jaroslava Jůzová ve společnosti, která patří k největším svého druhu u nás, nadále
zůstávají s podílem 30 %.
Pro investiční skupinu UNICAPITAL, která se zatím zaměřovala především na reality, development,
energetiku a zemědělství jde o první investici do zdravotnictví. „Síť center pro péči o klienty s
Alzheimerovou chorobou je nejen zajímavou, ale především potřebnou investicí. Naší prioritou je
pokračovat v poskytování kvalitní péče a dále síť zařízení rozvíjet,“ říká k akvizici předseda představenstva
UNICAPITAL Healthcare Roman Schindler a dodává: „Jde o velice progresivní onemocnění, kterým trpí
každý dvacátý člověk starší 65 let a počet nemocných se rok od roku rapidně zvyšuje.“
Osm specializovaných center v České republice a jedno ve slovenských Piešťanech poskytuje sociální
služby a komplexní ošetřovatelskou péči pacientům trpícím Alzheimerovou chorobou a ostatními druhy
demencí. O skupinu, spoluvlastněnou napůl Alešem Kulichem a Jaroslavou Jůzovou, byl mezi investory
velký zájem. Kulich, Jůzová a UNICAPITAL Healthcare budou síť skupiny Alzheimercentrum®, která patří
mezi největší svého druhu u nás, rozvíjet společně. „Oceňujeme, že jsme získali silného investora, který
pomůže v dalším růstu naší skupiny. Během příštích 12 měsíců plánujeme otevřít další čtyři zažízení a
expanze bude pokračovat,” říká ke vstupu strategického partnera jednatel společnosti Alzheimercentrum®
Aleš Kulich.
Alzheimerova choroba je postupující, degenerativní onemocnění, které ničí mozek. Nemocný ztrácí paměť
i běžné návyky, schopnost orientace v čase a prostoru, přestává být schopen komunikace i samostatného
pohybu, nepoznává své blízké. Alzheimerovu nemoc má v Česku více než 140 000 lidí a se stárnutím
nemocných přibývá. V roce 2050 jich u nás může být podle odhadů až 225 000. Ve zdravotnických a
sociálních zařízeních se ovšem léčí minimum, tři čtvrtiny nemocných jsou v péči rodin, kterým se dostává
jen velmi malé nebo žádné pomoci. Současná medicína tuto chorobu zatím nedovede účinně léčit, pouze
poněkud zpomalí její postup. Specializovaná zařízení sítě Alzheimercentrum® poskytují komplexní služby,
snaží se lidem s tímto onemocněním zajistit maximální možnou kvalitu života a prodloužit jejich
soběstačnost.
Informace o investiční skupině UNICAPITAL:
UNICAPITAL je investiční skupina zaměřená na strategické akvizice v konzervativnějších sektorech s fundamentální
hodnotou. Prostřednictvím svých dceřiných společností působí zejména v oblastech realit a developmentu,
energetiky, zemědělství, infrastruktury a zdravotnictví. Vlastníkem investiční skupiny UNICAPITAL je finančník Pavel
Hubáček.
Kontakt pro média: e-mail: pr@unicapital.cz
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