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  نقل عمليات التصنيع إلى مقاطعة روكالند STRIDES PHARMA INCالحاكمة هوكول تعلن عن اعتزام شركة 
  

)"إندو"(، واستبقاء وخلق   Endo International plcاالستحواذ على منشأة تصنيع من الشركات التابعة لشركة 
  وظيفة في منطقة ميد هدسون 250

  
ستوسع عملياتها التصنيعية والتسويقية من   Strides Pharma Incأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن شركة 

 Endoوتؤسس مصنع  Stridesستستحوذ شركة  نيوجيرسي وفلوريدا إلى تشستنوت ريدج، مقاطعة روكالند، نيويورك.
Pharmaceutical  42وظيفة اخرى وتستثمر أكثر من  40من موظفيها وتضيف  215السابق، وتحتفظ بأكثر من 

مليون دوالر على مدى السنوات القليلة المقبلة لتصنيع أدوية ذات عالمات تجارية وأدوية جنسية لتقوم بتوزيعها وتسويقها  
   صنيع.بنفسها، والتعاقد مع آخرين كشركات ت

  
Strides Pharma Science Limited الشركة األم لشركة ،Strides Pharma، Inc  هي شركة أدوية تركز ،

بشكل كبير على تطوير وتصنيع تركيبات الجرعات النهائية القائمة على التكنولوجيا. الشركة هي أيًضا من بين أكبر شركات  
  التصنيع العالمية في تصنيع كبسوالت الجيالتين الناعمة.

  
صة في أوقات األزمات، أمر بالغ األهمية  ( أن إنتاج المستلزمات الطبية محليًا، خا COVID-19"أوضحت جائحة وباء )

  Strides Pharma, Inc"أنا سعيد بأن شركة   قالت الحاكمة هوكول.لسلسلة التوريد اآلمنة وجعل نيويورك أكثر أمانًا،" 
  سوف تتوسع في منطقة ميد هدسون، مما يؤدي إلى خلق وظائف ذات رواتب جيدة واالستثمار في اقتصاد الوالية."

  
"هذه شركة عظيمة أخرى أدركت أن والية نيويورك مكان جيد لممارسة األعمال  قال نائب الحاكمة برايان بنجامين:

واالستثمار في المنطقة   Endo Pharmaceuticalsلالستحواذ على   Strides Pharmaالتجارية. ستلبي خطوة 
خلق وظائف تشتد الحاجة إليها، ومواصلة الزخم اإليجابي  الحاجة الماسة لألدوية المصنعة في الواليات المتحدة، واستبقاء و

   (."COVID- 19الذي نشهده ونحن نتحرك بعيًدا عن المصاعب التي جلبتها جائحة )
  

قال: "يعد تطوير األعمال االستراتيجية أولوية قصوى  تيرانس كوغلي Strides Pharma Incالرئيس التنفيذي لشركة 
حيث نتطلع إلى دفع النمو المستدام وزيادة تعزيز مجموعة منتجاتنا وتحقيق التوازن بينها. نحن متحمسون   Stridesلشركة 

 Strides Pharmaلهذه الصفقة ونعتقد أن هذا االستحواذ سيساعد في تعزيز وجودنا في سوق الواليات المتحدة. ستحتفظ 
Inc  بموظفيEndo International plc   وستوفر المزيد من فرص العمل في منطقة ميد هدسون. نود أن نعرب عن

  امتناننا للمكاتب الحكومية األمريكية ومشروع إمباير ستيت على الدعم المقدم خالل هذه الصفقة."
  

"تعتبر والية نيويورك موقعًا متميًزا   كيفين يونس، مدير العمليات في مشروع إمباير ستيت ونائب المفوض التنفيذي قال:
بمثابة فوز لمنطقة ميد هدسون. لن يقتصر توسع  Strides Pharma، Incللمصنعين للقيام بأعمال تجارية، وتعد خطوة 

Strides Pharma، Inc مدربين بالفعل باالحتفاظ بوظائفهم وتأمين المنتجات الطبية الحيوية على السماح للعاملين ال
   المنتجة محليًا للمستقبل فسحب، بل إنها شركة أخرى ستستثمر وتنمو في إمباير ستيت." 

  
 Stridesقدم مربع تواجد شركة  200,000الجديدة التي تبلغ مساحتها  Strides Pharma، Incستعزز منشأة 

Pharma يات المتحدة من خالل االستحواذ على منشأة متعددة الجرعات. تبلغ السعة السنوية للمنشأة في  في الوال



Chestnut Ridge 2   مليار وحدة عبر المواد شبه الصلبة والسوائل وبخاخات األنف والمواد الصلبة الفموية. تم تسجيل
من تصنيع المواد الخاضعة للرقابة. لقد أدت    Strides( لتمكين شركة DEAالمنشأة أيًضا لدى إدارة مكافحة المخدرات )

( إلى تفاقم مشاكل سلسلة التوريد. من خالل دمج العمليات في والية نيويورك في منشأة جاهزة COVID-19جائحة )
 في التخفيف من االختناقات المتعلقة بسلسلة التوريد وستقود التآزر المتعلق Stridesلإلشغال الفوري، ستساعد شركة 

ماليين دوالر في صورة ائتمانات   10باللوجستيات في سوق الواليات المتحدة. سيوفر مشروع إمباير ستيت ما يصل إلى 
  وظيفة. 40موظفًا وخلق  215مقابل استبقاء   Excelsiorضريبية لوظائف 

  
لشركات وتوسعها في جميع  "المستقبل مشرق القتصاد مقاطعة روكالند مع تحرك ا :قال السناتور إيليا ريتشلين ميلنيك

أنحاء المقاطعة. شكًرا لك أيها الحاكمة كاثي هوكول على قيادتك، ولمشروع إمباير ستيت على عملكم في الحفاظ على أكثر  
(، بدعم من حكومة والية COVIDوظيفة واستقدامها إلى مقاطعة روكالند. بينما نواصل التعافي من جائحة ) 250من 

   أن مقاطعة روكالند ستبرز بشكل أفضل وأقوى من أي وقت مضى."نيويورك، أنا واثق من 
  

 Strides Pharma Science Limited"أنا سعيد جًدا عندما علمت أن  عضو الجمعية التشريعية مايكل لولر قال:
واليتنا، حيث  ستنقل جميع عمليات التصنيع والتسويق الخاصة بها إلى تشستنوت ريدج. هذا تطور رائع لمنطقتنا ومقاطعتنا و 

مليون دوالر   42ستتوفر المئات من الوظائف مقابل أجر جيد لسكان مقاطعة روكالند. باإلضافة إلى ذلك، فإن االلتزام بقيمة 
  لالستثمار في إنتاج إضافي سيساعد على نمو اقتصادنا المحلي."

  
كشريك   Strides Pharma"بالنيابة عن مقاطعة روكالند، أرحب بشركة  قال إد داي المدير التنفيذي لمقاطعة روكالند: 

السابقة. هذا االستثمار هو تقدير لجاذبية   Endoعمل حيث تم اآلن إضفاء الطابع الرسمي على هذه البداية الجديدة لمنشأة 
جنا من الوباء. تضمن هذه الشراكة روكالند للمشاريع التجارية الجديدة ومرونة اقتصادنا المحلي الذي ال يزال قويًا مع خرو

وظيفة هنا في روكالند مع خلق فرص عمل جديدة لسكاننا الموهوبين والمتنوعين والمثقفين جيًدا. أتقدم بالشكر   215بقاء 
  ومشروع إمباير ستيت على استثمارهما ووالئهما لمقاطعتنا."  Strides Pharmaإلى شركة 

  
بأن تصبح جزًءا من   Strides Pharma Science Limited"إن قرار  :قالمتصرف مدينة رامابو مايكل سبيشت 

وظيفة محلية سيكون بمثابة   250نسيج مجتمعنا من خالل نقل عمليات التصنيع الخاصة بها إلى رامابو واستبقاء وخلق 
جريئة والماهرة دوًرا  ازدهار القتصادنا ويسعدني أن أرحب بها في مدينتنا. أشكر الحاكمة هوكول التي لعبت قيادتها ال

إلى رامابو هو بمثابة رسالة واضحة مفادها أن نيويورك مفتوحة   Strides Pharmaمحوريًا في تحقيق ذلك. إن وصول 
  للعمل، ومقاطعة روكالند مفتوحة للعمل، ومدينة رامابو مفتوحة للعمل."

  
تنوت ريدج. نرحب بهم كأعضاء في  في قرية تشس Stride Pharma"نرحب بشركة عمدة مدينة سام بريستي قال:

  مجتمع قريتنا ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل."
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