Preses relīze, 2016. gada 24. maijā, Rīga
SIA LOR Klīnika piesaistījusi FlyCap riska kapitāla fonda
investīcijas
Durvis vērusi moderna ausu, kakla un degunu slimību klīnika –
LOR Klīnika, kuras galvenā kompetence ir ausu, kakla un deguna
slimību diagnostika un ārstēšana gan pieaugušajiem, gan bērniem.
LOR klīnika atrodas Pārdaugavā, Vienības gatvē 51.
“Kopā ar piesaistīto investīciju no riska kapitāla fonda FlyCap, LOR
klīnikas izveidē investēti vairāk nekā 400 tūkstoši eiro. Ieguldītos
naudas līdzekļus klīnika plāno atpelnīt 3-5 gadu laikā, taču
vienlaikus arī augot, paplašinoties un investējot klīnikas attīstībā.
Klīnikas izveidē ieguldīti gan pašu SIA LOR Klīnika akcionāru
naudas līdzekļi, gan riska kapitāla fonda FlyCap piesaistītais
finansējums, gan arī bankas līzings”, skaidroja Ģirts Milgrāvis,
FlyCap partneris.
Pacientiem tiek piedāvāta plaša spektra ausu, kakla un deguna
slimību diagnostiku un ārstēšanu. Ņemot vērā, ka nereti LOR
slimības saistītās arī ar citām saslimšanām, klīnikā strādās arī
pediatrs, logopēds, alergologs, gastroenterologs u.c. speciālisti.
LOR klīnika atvērta ir katru darba dienu no 9.00 līdz 18.00.
Apzinoties LOR speciālistu ierobežoto pieejamību brīvdienās,
pacientus pieņemsim arī sestdienās no 10.00 līdz 15.00, vienlaikus
būs iespēja vienoties par ārsta konsultāciju ārpus darba laika.
LOR Klīnikā ārstu un māsu darba pieredze, kas gūta strādājot
universitātes slimnīcās, apvienota ar jaunākajām diagnostikas
metodēm Eiropā. Tas garantē kvalificētu un profesionālu ausu,
kakla un deguna slimību diagnostiku un ārstēšanu, kā arī
nodrošina mūsdienīgu veselības aprūpi.
“Mēs esam saliedēta un aizrautīga profesionāļu komanda, kas
darbu dara ar mīlestību. Mēs veidojam draudzīgu vidi pacientam
un nodrošinām augstu kvalitāti pakalpojumiem. Mūsu klīnikas
misija ir sniegt izcilu veselības aprūpes pieredzi, atzīstot, ka mūsu
pirmā prioritāte ir pacienti, kuru interesēs mēs strādājam”,
uzsvēra LOR klīnikas valdes loceklis un otolaringologs Jānis
Sokolovs.
Klīnikas īpašā gaisotne un patīkamais interjers ļaus pacientiem
justies ērti un mājīgi, savukārt personāls nodrošinās individuālu
pieeju un uzticības pilnas attiecības starp pacientu un ārstu.
Kontakti
Romēna Namniece, LOR Klīnikas vadītāja: 29440276, www.lorklinika.lv
Ģirts Milgrāvis, FlyCap: 26 150 221, Girts.Milgravis@flycap.lv, www.flycap.lv
Sandra Eglīte, ALTUM: 67 774 244, Sandra.Eglite@altum.lv, www.altum.lv

KS “FlyCap Investment Fund I
AIF” ir riska kapitāla fonds, kas
pārvalda EUR 15,75 milj. lielu
fondu. FlyCap jau ir ieguldījis
tādos uzņēmumos kā AirDog,
Prakse.lv, Bio2you, Latgales
Granulas, Mailigen, Arsenal
Industrial, Cannelle Bakery,
RCG Lighthouse, Tepix, MolPort,
Grobiņa, Baltu Veterinārija un
citos.
Fonda
maksimālā
investīcija vienā uzņēmumā ir
EUR 1,5 milj. FlyCap izskata
investīcijas
gandrīz
visās
nozarēs un visās attīstības
fāzēs. Fonds palīdz uzņēmumu
attīstībai ar savu pieredzi,
zināšanām un kontaktiem.

AS “Attīstības finanšu institūcija
ALTUM”
ir
KS
“FlyCap
Investment Fund I AIF” lielākais
investors. Vienotā Attīstības
finanšu
institūcija
ALTUM
sniedz valsts atbalstu pilna
spektra finanšu instrumentu
veidā – aizdevumus, kredīta
garantijas, mezanīna aizdevumus un līdzinvestē riska
kapitāla
fondos.
Atbalsts
uzņēmumiem pieejams visos to
izaugsmes posmos, sākot no
idejas un darbības uzsākšanas
līdz pat stabilai izaugsmei.

