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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZENIESIENIE DZIAŁALNOŚCI 
PRODUKCYJNEJ STRIDES PHARMA INC. DO HRABSTWA ROCKLAND  

  
Przejęcie zakładu produkcyjnego od spółek zależnych Endo International plc 
(„Endo”), zatrzymanie i utworzenie 250 miejsc pracy w regionie Mid-Hudson  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że firma Strides Pharma Inc. rozszerzy swoją 
działalność produkcyjną i marketingową z New Jersey i Florydy do Chestnut Ridge w 
hrabstwie Rockland w stanie Nowy Jork. Strides nabędzie i rozbuduje byłą fabrykę 
Endo Pharmaceutical, dzięki czemu zatrzyma ponad 215 swoich pracowników, 
zapewni dodatkowe 40 miejsc pracy i zainwestuje ponad 42 mln USD w ciągu 
najbliższych kilku lat, aby produkować zarówno markowe, jak i generyczne leki dla 
własnej dystrybucji i marketingu, a także dla innych podmiotów jako producent 
kontraktowy.  
  
Strides Pharma Science Limited, spółka macierzysta Strides Pharma, Inc, jest firmą 
farmaceutyczną, która koncentruje się na opracowywaniu i wytwarzaniu gotowych 
preparatów do podawania leków w oparciu o technologię. Jest również jednym z 
największych na świecie producentów miękkich kapsułek żelatynowych.  
  
„Pandemia COVID-19 jasno pokazała, że posiadanie produkowanych w kraju środków 
medycznych, zwłaszcza w czasach kryzysu, jest kluczowe dla bezpiecznego łańcucha 
dostaw i bezpieczniejszego stanu Nowy Jork”, powiedziała gubernator Hochul. 
„Cieszę się, że Strides Pharma, Inc. będzie rozwijać się w regionie Mid-Hudson, 
tworząc dobrze płatne miejsca pracy i inwestując w gospodarkę stanu”.  
  
Zastępca gubernator, Brian Benjamin, powiedział: „Jest to kolejna wielka firma, 
która uznała, że stan Nowy Jork jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Ruch Strides Pharma w celu nabycia Endo Pharmaceuticals i 
inwestowania w regionie wypełni krytyczną potrzebę na farmaceutyki produkowane w 
USA, utrzyma i stworzy bardzo potrzebne miejsca pracy i będzie kontynuować 
pozytywne tempo, którego doświadczamy, gdy odchodzimy od trudności 
spowodowanych przez pandemię COVID-19.”  
  
Dyrektor generalny Strides Pharma Inc., Terrance Coughlin, 
powiedział: „Strategiczny rozwój biznesu jest najwyższym priorytetem dla Strides, 
ponieważ szukamy możliwości zwiększania zrównoważonego wzrostu i dalszego 



wzmacniania i równoważenia naszego portfela produktów. Jesteśmy podekscytowani 
tą transakcją i wierzymy, że ta akwizycja pomoże nam wzmocnić naszą obecność na 
rynku amerykańskim. Strides Pharma Inc. zatrzyma pracowników Endo International 
plc i wygeneruje dalsze możliwości zatrudnienia w regionie Mid-Hudson. Pragniemy 
wyrazić naszą wdzięczność dla amerykańskich urzędów stanowych oraz Empire State 
Development za wsparcie udzielone podczas tej transakcji.”  
  
Dyrektor operacyjny Empire State Development i zastępca komisarza 
wykonawczego Kevin Younis powiedział: „Stan Nowy Jork jest doskonałym 
miejscem dla producentów do prowadzenia działalności gospodarczej, a ruch Strides 
Pharma, Inc. jest wygraną dla regionu Mid-Hudson. Nie tylko ekspansja Strides 
Pharma, Inc. pozwoli już wyszkolonym pracownikom zachować pracę i zabezpieczy 
krajowa produkcję i niezbędne produkty medyczne na przyszłość, ale jest to kolejna 
firma, która będzie inwestować i rozwijać się w Empire State.”  
  
Nowy zakład firmy Strides Pharma, Inc. o powierzchni 200 000 stóp kwadratowych 
będzie dalej wzmacniał obecność firmy Strides w USA poprzez nabycie zakładu 
produkującego leki wielodawkowe. Zakład w Chestnut Ridge ma roczną zdolność 
produkcyjną wynoszącą 2 mld jednostek półstałych, płynnych, aerozoli do nosa i 
stałych preparatów doustnych. Zakład jest również zarejestrowany w agencji Drug 
Enforcement Administration (DEA), co umożliwia firmie Strides wytwarzanie substancji 
kontrolowanych. Pandemia COVID-19 spowodowała nasilenie problemów związanych 
z łańcuchem dostaw. Poprzez konsolidację operacji w stanie Nowy Jork w zakładzie, 
który jest gotowy do natychmiastowego użytkowania, Strides pomoże złagodzić wąskie 
gardła związane z łańcuchem dostaw i przyczyni się do synergii związanej z logistyką 
na rynku amerykańskim. Empire State Development zapewni do 10 mln USD w 
Excelsior Jobs Tax Credits w zamian za zatrzymanie 215 pracowników i stworzenie 40 
miejsc pracy.  
  
Senator, Elijah Reichlin-Melnick, powiedział: „Przyszłość jest jasna dla gospodarki 
hrabstwa Rockland, z firmami przenoszącymi się i rozszerzającymi działalność w 
całym hrabstwie. Dziękuję gubernator Kathy Hochul za jej przywództwo, a także 
Empire State Development za pracę, dzięki której udało się utrzymać i zapewnić ponad 
250 miejsc pracy w hrabstwie Rockland. Jestem przekonany, że dzięki wsparciu rządu 
stanu Nowy Jork hrabstwo Rockland wyjdzie z pandemii COVID lepsze i silniejsze niż 
kiedykolwiek wcześniej.”  
  
Członek Zgromadzenia, Michael Lawler, powiedział: „Jestem zachwycony 
informacją, że Strides Pharma Science Limited przeniesie wszystkie swoje działania 
produkcyjne i marketingowe do regionu Chestnut Ridge. Jest to wspaniały rozwój dla 
naszego okręgu, hrabstwa i stanu, ponieważ setki dobrze płatnych miejsc pracy będą 
dostępne dla mieszkańców hrabstwa Rockland. Ponadto zobowiązanie opiewające na 
kwotę 42 mln USD do zainwestowania w dodatkową produkcję pomoże rozwinąć 
naszą lokalną gospodarkę.”  
  



Dyrektor wykonawczy hrabstwa Rockland, Ed Day, powiedział: „W imieniu 
hrabstwa Rockland witam Strides Pharma jako partnera w pracy, ponieważ ten nowy 
początek dla byłego zakładu Endo jest teraz sformalizowany. Inwestycja ta jest 
wyrazem uznania atrakcyjności hrabstwa Rockland dla nowych przedsięwzięć 
biznesowych oraz odporności naszej lokalnej gospodarki, która pozostaje silna po 
wyjściu z pandemii. Partnerstwo to gwarantuje, że 215 miejsc pracy pozostanie w 
Rockland, tworząc jednocześnie nowe możliwości zatrudnienia dla naszych 
utalentowanych, zróżnicowanych i dobrze wykształconych mieszkańców. Jestem 
wdzięczny firmom Strides Pharma i Empire State Development za ich inwestycje i 
wiarę w nasze hrabstwo.”  
  
Radny miasta Ramapo, Michael Specht, powiedział: „Decyzja Strides Pharma 
Science Limited, aby stać się częścią naszej społeczności poprzez przeniesienie ich 
operacji produkcyjnych do Ramapo oraz utrzymanie i stworzenie 250 lokalnych miejsc 
pracy przyniesie ożywienie dla naszej gospodarki i z radością witam ich w naszym 
mieście. Jestem wdzięczny gubernator Hochul, której niestrudzone i umiejętne 
przywództwo odegrało kluczową rolę w doprowadzeniu tego do skutku. Obecność 
Stride Pharma w Ramapo stanowi jasny komunikat, że zarówno stan Nowy Jork, 
hrabstwo Rockland jak i miasto Ramapo są otwarte dla biznesu.”  
  
Burmistrz Chestnut Ridge, Sam Presti, powiedział: „Witamy Stride Pharma w 
Village of Chestnut Ridge. Witamy ich jako członków naszej społeczności wiejskiej i 
życzymy im wszystkiego dobrego w przyszłości.”  
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