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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
 

STS MEDICAL GROUP ОБЯВЯВА ПРИДОБИВАНЕТО НА MSS MEDICAL SET SERVICE GMBH, С КОЕТО  
УВЕЛИЧАВА ПАЗАРНИЯ СИ ДЯЛ В ГЕРМАНСКИЯ ПАЗАР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ (ОФТАЛМОЛОГИЧНИ) 
ХИРУРГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ОПЕРАЦИОННИ КОМПЛЕКТИ И ИМА ЗА ЦЕЛ ДА РАЗШИРИ 
БИЗНЕС МОДЕЛА НА MSS КЪМ ДРУГИТЕ КЛЮЧОВИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАРИ. ТОВА ПРИДОБИВАНЕ 
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ ЗАСИЛИ ПОЗИЦИЯТА НА STS MEDICAL GROUP НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР В 
ГЕРМАНИЯ, НЕМСКОГОВОРЯЩИТЕ СТРАНИ, ШВЕЙЦАРИЯ, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ. 
 
ЛЮКСЕМБУРГ [1 октомври 2015 г.] - STS Medical Group, международна група, специализирана в 
производството и разпространението на медицински изделия и хирургически персонализирани 
операционни комплекти (ПОК), обявява придобиването на MSS Medical Set Service GmbH, германско 
дружество със седалище в Гросвалщат, което оперира на пазара на офталмологичните 
персонализирани операционни комплекти. 
 
С това придобиване STS Medical Group допълнително засилва пазарния си дял по отношение на 
офталмологичните операционни комплекти в Германия, топ държавата в Европа за използване на 
операционни комплекти, на обща стойност от 94 милиона евро в продажбите, и в същото време 
укрепва продажбите на ПОК на други европейски пазари.   
 
За STS Medical Group придобиването на MSS е част от стратегическия план, който предвижда растеж, 
с цел удвояване на приходите през следващите години и превръщане в ключов играч на пазара на 
хирургическите медицински изделия. Придобиването на MSS е второто придобиване през 2015 г. 
след това на Luigi Salvadori S.p.A., италианско дружество, което оперира на пазара на специализирани 
превързочни материали и операционни комплекти. 
 
STS Medical Group е инвестиционно дружество, учредено по инициатива на Аугусто Орсини и 
Monitor Clipper Partners.  Аугусто Орсини, мениджър с 25 годишен опит в сектора на медицински 
изделия, е Главен изпълнителен директор на STS Medical Group. Monitor Clipper Partners е 
независимо дружество за частни капиталови инвестиции, установено в Бостън, Масачузетс и в 
Цюрих, Швейцария, основано през 1998 г. Monitor Clipper Partners е инвестирало в повече от 40 
предприятия в Северна Америка и Европа, фокусирайки се предимно върху партньорство с 
учредители и собственици на средно големи предприятия. То предоставя стратегическа и оперативна 
помощ, насочена към цялостно преобразуване на франчайзинговата стойност на дружествата от 
неговото портфолио. От създаването си Monitor Clipper Partners е инвестирало около 2 милиарда 
щ.д. 
„Сделката е важна стъпка за развитието на STS Medical Group в Европа, със стратегическа 
стойност в две насоки: първо, тя дава възможност на STS Medical Group да стъпи директно на 
германския пазар на хирургически персонализирани операционни комплекти (ПОК),  най-големия в 
Европа, на който MSS се радва в исторически план на лидерска позиция в офталмологичната 
област, признато като бърз и висококачествен партньор за доставчиците на медицинска 
помощ. Нашият производствен капацитет в Германия може да разчита на три производствени 
предприятия с над 250 служители. Второ, тя засилва нашето продуктово портфолио и пазарно 
предложение с цел подобряване на навлизането през други европейски пазари”, каза Аугусто 
Орсини, Главен изпълнителен директор на STS Medical Group. 
 
„Стратегията на STS Medical Group е насочена към растеж чрез придобивания и след това към 
стимулиране на продажбите и оперативни резултати чрез тези придобивания …”, добави 
Щефан А. Леман, партньор на дружеството за частни капиталови инвестиции Monitor Clipper 
Partners. „… Ние се стремим да разширим присъствието на STS Medical Group в Европа чрез 
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удвояване на сегашните приходи и следователно чрез превръщане в един от водещите играчи в 
сектора на медицински изделия за хирургия”. 
 
Детлев Нойман, акционер и управляващ директор на MSS, заяви: „Радвам се, че след години на 
последователно развитие и подобряване на печалбата MSS ще продължи растежа си заедно със 
STS Medical Group. Горд съм, че оставам управляващ директор на MSS и стратегически съветник 
на STS Medical Group. Присъединявам се към група с голяма репутация и амбиция за растеж в 
световен мащаб в полза на MSS, неговите служители, клиенти и доставчици”.   
 
STS Medical Group е получила консултации по въпроси от германското корпоративно право от Филип 
Якоби от адвокатска кантора CORVEL, по въпроси от люксембургското право от Катерине Бафласт и 
Соледад Паскуал от адвокатска кантора MNKS, и съдействие по счетоводни и данъчни въпроси от 
Герард Шустередер и Кристиан Кюпкер от PWC. 
 
STS Medical Group, създадена през октомври 2012 г., е сред основните европейски играчи в сектора на 
медицинските изделия  с очакван консолидиран оборот от над 65 милиона евро през 2015 г. и над 900 
служители. 
 
Пазарни перспективи  - Приходите от офталмологични хирургически персонализирани операционни 
комплекти възлизат общо на приблизително 174 милиона евро през 2014 г., с пазарен дял от 24.3 % на 
европейския пазар на хирургическите операционни комплекти. През 2014 г. европейският пазар за 
хирургически персонализирани операционни тави възлиза на приблизително 720 милиона евро и се очаква да 
нараства до 10 % годишно в резултат на увеличението на застаряващото население и лечимите болести. Всяка 
година се провеждат над 250 милиона сложни хирургически операции по целия свят. Хирургическите ПОК са 
сегмент от ПОК. Световният пазар за операционни комплекти се очаква да нарасне до 19,7 милиарда евро през 
2015 г. Съединените Щати, обаче, е страната с най-висок процент на използване на операционни комплекти  
(80 %).  Северна Европа продължава да доминира на пазара на ПОК,  със 74 % от приходите,  с повече от 512 
милиона евро през 2014 г. 

 
Бизнес направления - STS Medical Group оперира в четири основни направления: хирургически 
персонализирани операционни комплекти, ПОК компоненти като текстилни покривала, престилки и 
превързочен материал, защитно облекло и медицински изделия за операционни зали в обществени 
и частни болници, както и за здравни заведения, местни здравни услуги, старчески домове, търговци 
на едро и аптеки. 
Опериращи компании - STS Medical Group оперира чрез MSS Medical Set Service, Sengewald, MSP 
Schmeiser, Texsan, Salvadori и Салвамед и от Италия, Германия и България достига до всички 
основни европейски пазари. От четирите си производствени предприятия, три се намират в 
Германия и две в Сандански, България, където STS Medical Group в момента печели от един от най-
големите и най-развит в технологично отношение производствен центрове за медицински изделия в 
Източна Европа. 
Дялово участие - STS Medical Group се финансира главно от Monitor Clipper Partners, независимо 
дружество за частни капиталови инвестиции, установено в Бостън, Масачузетс и в Цюрих, 
Швейцария, създадено през 1998 г., който се фокусира към партньорство с учредители и собственици 
на средно големи предприятия. Дружеството предоставя стратегическа и оперативна помощ, 
насочена към цялостно преобразуване на франчайзинговата стойност на дружествата от неговото 
портфолио. Други инвеститори включват учредителя и настоящ Главен изпълнителен директор 
(Аугусто Орсини) и стратегически съветници (Луиджи Салвадори). 
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