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Investiční skupina UNICAPITAL se stává stoprocentním vlastníkem
společnosti Alzheimercentrum
Investiční skupina UNICAPITAL finančníka Pavla Hubáčka dále posiluje svou pozici ve
zdravotnictví. Divize UNICAPITAL Healthcare odkoupila od původních majitelů zbývající 30% podíl
a stává se tak jediným vlastníkem sítě zdravotnických zařízení společnosti Alzheimercentrum. Ta
působí po celé České republice a na Slovensku a patří mezi největší svého druhu u nás.
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. UNICAPITAL Healthcare plánuje další expanzi a očekává rychlejší rozvoj specializovaných
center.
„V průběhu následujícího roku chceme významně rozšířit stávající zařízení ve Zlíně a otevřít další
specializovaná zařízení pro léčbu Alzheimerovy choroby v Zábřehu, Ostravě, České Lípě a v Plzni.
Každé zařízení bude mít zhruba 150 lůžek, již nyní disponuje společnost Alzheimercentrum téměř 1000
lůžek po celém České republice,“ říká předseda představenstva UNICAPITAL Healthcare Roman
Schindler. V tomto trendu rozvoje chce společnost pokračovat i v následujících letech.
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 nemocí trpí každý dvacátý člověk starší 65 let a počet
nemocných se rok od roku rapidně zvyšuje. V Česku je diagnostikováno více než 140 000 lidí a 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.
www.alzheimercentrum.cz

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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