NOTA DE PREMSA

Goodgrower i CriteriaCaixa ultimen un acord per a
la transmissió del 20 % del capital de Vithas
CriteriaCaixa vendrà la seva participació a Goodgrower, que passarà a tenir el 100 %
del grup hospitalari
Barcelona/Madrid, 13 de gener de 2021. Goodgrower i CriteriaCaixa ultimen un acord per a la
transmissió del 20 % del grup hospitalari Vithas que està en mans del hòlding que gestiona el
patrimoni de la Fundació “la Caixa”. Després de culminar amb èxit la fase de creació i
consolidació de Vithas, els dos socis han convingut a executar la sortida de CriteriaCaixa el 2021,
motiu pel qual s'han iniciat els tràmits reguladors previs a aquesta sortida.
Els acords que els dos socis mantenen, des de l'inici del projecte conjunt a Vithas el 2011,
preveuen mecanismes que permeten a CriteriaCaixa, com a soci financer, optar per la
desinversió, amb la qual cosa Goodgrower passarà a tenir el 100 % del grup. Un cop formalitzada
l'operació de desinversió de Criteria el 2021, es donaria per finalitzada una fructífera relació com
a socis, en la qual Vithas, mitjançant el creixement tant intern com a través d'adquisicions (entre
les quals destaca l'adquisició d'Hospitales Nisa l'any 2017), s'ha convertit en el segon principal
operador privat de salut a Espanya.
Si s'acaba executant, l'operació s'emmarcaria en el procés de diversificació i de rotació d'actius
de CriteriaCaixa, el braç inversor de la Fundació Bancària “la Caixa”, encarregat de preservar i
fer créixer el patrimoni generat al llarg de més d'un segle per la Fundació i a la qual ha d'aportar
els recursos econòmics necessaris que permetin que la seva obra social continuï contribuint al
desenvolupament d'una societat que doni més oportunitats als qui més ho necessiten.
Com a part del Grup Familiar Gallardo, fundador i principal accionista del laboratori farmacèutic
Almirall, Goodgrower té un equip gestor dedicat a inversions en companyies vinculades al sector
de la salut a Europa i als Estats Units, principalment. Inverteix en companyies amb una visió a
llarg termini, amb l'objectiu de poder aportar valor a través del seu suport empresarial i
estratègic i la seva experiència en el sector.

Vithas, segon grup hospitalari d'Espanya
Vithas, participada actualment per Goodgrower en un 80 %, és, amb els seus 19 hospitals i 26
centres mèdics, el segon grup hospitalari d'Espanya. La seva presència geogràfica en 13
províncies ha permès contribuir activament a la lluita conjunta contra la pandèmia, oferint totes
les seves instal·lacions, entre les quals hi ha gairebé 1.800 llits i 119 places d'UCI per a adults,
per atendre durant el 2020 els pacients de COVID-19, tant propis com derivats de la sanitat
pública.
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El grup, enfocat des d'un principi a l'experiència del pacient i a la qualitat assistencial acreditada,
treballa des de fa anys sota els estàndards internacionals de la Joint Commission International
(JCI) i ha estat el primer grup hospitalari privat d'Espanya a tenir 3 hospitals acreditats per aquest
organisme, reconegut internacionalment com el de major prestigi medicoassistencial.
El 2020, els Best Spanish Hospitals Awards (BSH), convocats per la consultora Higia
Benchmarking i la companyia de codificació sanitària ASHO, amb l'aval de la Societat Espanyola
de Directius de la Salut (SEDISA), han reconegut l'excel·lència d'11 dels 19 hospitals del grup,
cosa que el converteix en el grup sanitari més guardonat a Espanya. En paral·lel, Vithas continua
treballant per consolidar la seva presència nacional, tant amb l'adquisició com amb l'obertura
de nous hospitals i unitats especialitzades.
Després d'incorporar recentment l'Hospital Vithas La Milagrosa a Madrid, el grup està immers
en una ampliació important de la capacitat assistencial de l'Hospital Vithas Xanit Internacional
(Benalmádena, Màlaga), així com en la construcció d'un nou hospital a València, que permetrà
ampliar encara més la seva cartera de serveis a la capital del Túria, on ja és referent amb els seus
dos hospitals actuals.

Per a més informació:
www.goodgrower.com
www.criteriacaixa.com
www.vithas.es
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