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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UTWORZENIE PRZEZ FIRMĘ DELTA-X 
GLOBAL CORP. AMERYKAŃSKIEJ SIEDZIBY W ROCHESTER I ZAPEWNIENIE 

PONAD 100 NOWYCH MIEJSC PRACY  
  

Firma zajmująca się szyfrowaniem i identyfikacją zainwestuje 25 mln USD w 
renowację budynku przy Lake Avenue w Eastman Business Park  

  
Firma wyremontuje również pusty budynek w pobliżu lotniska na potrzeby swojej 

działalności produkcyjnej  
  

Inwestycja NYS stanowi uzupełnienie projektu „Finger Lakes Forward” – 
kompleksowej strategii regionu mającej na celu rewitalizację społeczności i 

wzrost gospodarczy  
  

Wizualizacje nowego obiektu są dostępne tutaj  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że firma Delta-X Global Corp. zobowiązała 
się do ustanowienia swojej amerykańskiej siedziby badawczej i produkcyjnej w mieście 
Rochester, w hrabstwie Monroe. Firma specjalizująca się w branży zaawansowanych 
technologii, o nazwie Delta-X Imagine, zainwestuje 25 mln USD w zakup i renowację 
budynku przy 1964 Lake Ave, w którym mieści się zakład AIM Photonics, zajmujący się 
testowaniem, montażem i pakowaniem, a także drugi zakład w pobliżu 
międzynarodowego lotniska Frederick Douglass Greater Rochester. Firma planuje 
ulokować swój ośrodek badawczo-rozwojowy przy Lake Avenue, natomiast działalność 
produkcyjna będzie się odbywać w obiekcie przy Airpark Road. W rezultacie, Delta-X 
Global Corp. zobowiązała się do stworzenia do 102 nowych miejsc pracy w 
regionie. Firma przewiduje osiągnięcie pełnej operacyjności w Rochester do 
pierwszego kwartału 2026 r.  
  
„Przeniesienie Delta-X Global do stanu Nowy Jork będzie punktem zwrotnym dla 
gospodarki w regionie Finger Lakes”, powiedziała gubernator Hochul. „Dzięki 
przebudowie tego obiektu, ta wbiegająca w przyszłość firma stworzy dobre miejsca 
pracy i pomoże nam w odbudowaniu tego regionu po trudnościach spowodowanych 
pandemią. Możliwości zatrudnienia, jakie przyniesie ta siedziba, są nieocenione i z 
niecierpliwością czekam na współpracę z nimi, gdy będziemy tworzyć lepszy, silniejszy 
stan Nowy Jork”.  
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Zakład AIM Photonics TAP zajmuje obecnie dwa piętra obiektu przy Lake Avenue i 
pozostanie w tym miejscu. Dzięki ekspansji do Rochester, Delta-X Global Corp., która 
jest znana na całym świecie jako lider w dziedzinie rozwiązań bezpieczeństwa danych, 
fotoniki i druku cyfrowego, rozwinie sieć łańcucha dostaw w zakresie współpracy, 
rozwoju, testowania i produkcji krzemowych urządzeń fotonicznych i komponentów.  
  
Delta-X Global Corp. jest innowacyjną, nastawioną na wydajność firmą, która 
projektuje, konstruuje i produkuje wysokowydajne, w pełni zautomatyzowane 
rozwiązania dla automatyki przemysłowej i cyfrowej, na pogrzeby druku, 
bezpieczeństwa i platform do szyfrowania. Zaawansowana technologicznie firma 
obsługuje klientów z branży opieki zdrowotnej, systemów identyfikacji, telekomunikacji, 
płatności, handlu elektronicznego i FMCG, między innymi na całym świecie.  
  
Prezes Delta-X Global, Derek Dlugosh-Ostap, powiedział: „Zapotrzebowanie rynku 
na zaawansowane rozwiązania produkcyjne i transformacji cyfrowej nadal przekracza 
wszelkie oczekiwania, jako że globalne marki i rządy coraz częściej poszukują 
rozwiązań w zakresie technologii cyfrowych w celu poprawy bezpieczeństwa, 
wydajności operacyjnej i łańcucha dostaw. Delta-X dostarcza rozwiązania, które 
pomagają klientom z sektora prywatnego i publicznego w tworzeniu solidniejszego 
łańcucha dostaw produktów, technologii i usług Mission Critical. Nasza wyjątkowa 
firma jest dobrze przygotowana do zaspokojenia tych potrzeb, a uruchomienie Delta-X 
Imagine Hub w Rochester, w stanie Nowy Jork będzie pierwszym krokiem w kierunku 
rozszerzenia możliwości transformacji cyfrowej dla naszych klientów w USA. Rochester 
jest znane z rozwijania talentów poprzez wiodące w kraju uniwersytety badawcze, 
których absolwenci i członkowie wydziałów zajmują się problemami technologicznymi o 
wysokiej złożoności. Dodatkowo, firmy takie jak Kodak, Wegman's i Xerox rozwinęły 
kulturę zaangażowania w innowacje. Przy wyborze lokalizacji dla naszej amerykańskiej 
siedziby główną istotną rolę odegrała bliskość talentów i łańcucha dostaw. Z 
niecierpliwością czekamy na zbudowanie dobrze prosperującego biznesu, stworzenie 
możliwości przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów tego wspaniałego miasta i 
regionu Finger Lakes”.  
  
Firma wykorzysta istniejącą infrastrukturę 260 000 stóp kwadratowych powierzchni 
sterylnej i fabrycznej oraz umożliwi początkującym i mniejszym producentom 
przeniesienie produkcji półprzewodników lub rozważenie modelu biznesowego 
opartego na odlewni. Obecny amerykański sektor projektowania bezfabrycznego jest 
uzależniony od odlewni kontraktowych, zlokalizowanych głównie w Azji Wschodniej, w 
celu wytwarzania swoich produktów oraz od sprzedaży klientom spoza Stanów 
Zjednoczonych, w szczególności w Chinach. Projekt Delta-X Imagine Fab będzie mieć 
pozytywny wpływ na nowopowstałe firmy zajmujące się modelem odlewniczym dzięki 
możliwości dostępu do ponad 80 000 stóp kwadratowych powierzchni pomieszczeń 
czystych dostępnych na terenie Lake Avenue.  
  
Firma Empire State Development zapewni do 3,5 mln USD poprzez program ulg 
podatkowych (Excelsior Jobs Tax Credit Program) w zamian za zobowiązania do 
tworzenia nowych miejsc pracy. W realizacji tego przyszłościowego projektu pomagają 



również władze hrabstwa Monroe, miasta Rochester oraz firma Greater Rochester 
Enterprise.  
  
Pełniąca obowiązki prezesa firmy Empire State Development, CEO i komisarz, 
Hope Knight, powiedziała: „Decyzja Delta-X Global Corp. o ustanowieniu swojej 
najnowocześniejszej siedziby w USA w regionie Finger Lakes to wspaniała 
wiadomość. Dzięki ukierunkowanym działaniom gubernator, mającym na celu 
ożywienie regionalnych gospodarek, firmy z branży zaawansowanych technologii 
wykorzystują lokalne talenty i zasoby do tworzenia miejsc pracy i możliwości 
rynkowych jutra”.  
  

Przeniesienie siedziby firmy z branży zaawansowanych technologii jest kolejnym 
dowodem na ciągły sukces Eastman Business Parkmiejsca, w którym ponad sto lat 
temu Kodak rozpoczął produkcję filmów i papieru fotograficznego. Kampus jest nadal 
przekształcany, co przyczynia się do ożywienia gospodarczego regionu. Obecnie na 
terenie kampusu działa blisko 114 firm, zatrudniających ponad 6000 osób. Wśród firm 
działających na terenie kampusu oprócz Delta-X Global Corp, są LiDestri Food and 
Drink, Kodak, DuPont, L3 Harris, Columbia Care, Ortho Clinical Diagnostics, Love 
Beets, Li-Cycle oraz Acquest Development. Zmiana przeznaczenia Eastman Business 
Park jest priorytetem dla Regionalnej Rady Rozwoju Gospodarczego Finger Lakes.  
  
Senator Jeremy A. Cooney powiedział: „Jestem dumny mogąc powitać Delta-X 
Global Corp. w naszym regionie. Zapewniając dobrze płatne, trwałe miejsca pracy i 
wzrost gospodarczy, inwestycja ta przyczynia się do rewitalizacji centrum miasta i 
kontynuuje dziedzictwo innowacji w miejscu, w którym George Eastman rozpoczął 
pracę definiującą jego pokolenie. Jestem wdzięczny przedstawicielom firm Empire 
State Development, Greater Rochester Enterprise, władzom miasta Rochester i 
hrabstwa Monroe za ich wsparcie dla tego partnerstwa i z niecierpliwością czekam na 
wpływ, jaki ta siedziba główna przemysłu na miarę XXI wieku będzie miała na 
wykorzystanie funduszy z projektu Finger Lakes Forward”.  
  

Członkini Zgromadzenia, Sarah Clark, powiedziała: „Dzisiejsze ogłoszenie 
odzwierciedla wzrost gospodarczy, który ma miejsce w naszym regionie. Bogata 
historia Rochester w dziedzinie produkcji i badań jest kontynuowana dzięki 
zaangażowaniu Delta-X w naszym regionie, przy jednoczesnym stworzeniu ponad 100 
nowych miejsc pracy. Dziękujemy Delta-X za wybór Rochester, a także sponsorom z 
ramienia Finger Lakes Forward i Empire State Development za ciągłe inwestycje w 
naszą lokalną siłę roboczą i gospodarkę”.  
  
Dyrektor wykonawczy hrabstwa, Adam Bello, powiedział: „Ta decyzja firmy Delta-X 
Global Corp. jest kolejnym dowodem na to, że hrabstwo Monroe zostało ostatnio 
nazwane najlepszym obszarem w kraju do rozpoczęcia naszej narodowej gospodarki 
innowacyjnej. Hrabstwo Monroe jest nie tylko liderem w rozwoju gospodarczym, ale 
jest również idealnym miejscem dla firm technologicznych i oferujących dobrze płatne 
miejsca pracy dla wykwalifikowanych pracowników. Jesteśmy dumni, że możemy 



wspierać te firmy i dziękujemy władzom stanu Nowy Jork za dalsze wspieranie wzrostu 
zatrudnienia w naszym regionie”.  

  
Burmistrz Rochester, James Smith, powiedział: „Zapowiedź utworzenia w Eastman 
Business Park kolejnych miejsc pracy w sektorze zaawansowanych technologii jest 
kontynuacją renesansu Rochester jako miasta dla firm, a nie jedynie miasta 
posiadającego firmy. Cieszę się, że władze miasta podjęły współpracę z gubernatorem 
Hochul oraz innymi partnerami z sektora rządowego i prywatnego, aby sprowadzić do 
naszej społeczności tak nowoczesną firmę jak Delta-X”.  
  
Burmistrz-elekt Rochester, Malik Evans, powiedział: „Pragnę powitać Delta X 
Global Corp. w Rochester. Utworzenie ponad 100 miejsc pracy i 25-milionowa 
inwestycja w zakład przy Lake Avenue zwiększy dynamikę rozwoju Rochester. 
Wyrażam uznanie dla Delta X za dostrzeżenie talentów w Rochester, a także jestem 
wdzięczny za rolę, jaką ESD odegrała w decyzji Delta X Global Corp o założeniu 
siedziby głównej w naszym wspaniałym mieście”.  
  
Prezes i dyrektor generalny Rady Handlowej Rochester oraz 
współprzewodniczący Komitetu Rozwoju Gospodarczego Regionu Finger Lakes, 
Bob Duffy, powiedział: „Witamy Delta-X Global Corp. w regionie Greater Rochester w 
stanie Nowy Jork, gdzie talent, zasoby i historia innowacji zapewniają odpowiednie 
warunki dla rozwoju i doskonalenia tej wybiegającej w przyszłość firmy. Dziękuję 
gubernator Kathy Hochul, zarządowi hrabstwa Adamowi Bello oraz burmistrzowi-
elektowi miasta Rochester Malikowi Evansowi za pomoc w przygotowaniu Delta-X 
Global Corp. do sukcesu w naszym regionie”.  
  

Prezes i dyrektor generalny firmy Greater Rochester Enterprise, Matt Hurlbutt, 
powiedział: „Utalentowani pracownicy, strategiczni partnerzy biznesowi oraz 
możliwość szybkiego powiązania i wykorzystania zasobów sprawiły, że region Greater 
Rochester, NY stanowi doskonałą lokalizację dla ekspansji Delta-X. Współpraca wielu 
partnerów z dziedziny rozwoju gospodarczego sprawiła, że Delta-X Global otrzymała 
kompleksowy pakiet korzyści, który pozwolił jej przyspieszyć realizację planów rozwoju 
firmy”.  

  
Dodatkowe informacje na temat Delta-X Global Corp są dostępne tutaj.  
  
Przyspieszenie realizacji programu rozwojowego „Finger Lakes Forward”  

Dzisiejsze ogłoszenie stanowi uzupełnienie programu „Finger Lakes Forward”, który 
jest kompleksową inicjatywą mającą na celu stymulowanie dynamicznego wzrostu 
gospodarczego i rozwoju lokalnej społeczności. Plan opracowany na poziomie 
regionalnym skupia się na inwestowaniu w kluczowe gałęzie przemysłu, w tym 
fotonikę, rolnictwo i produkcję żywności oraz zaawansowaną produkcję. Obecnie w 
regionie widoczne jest przyspieszenie realizacji programu „Finger Lakes Forward” 
dzięki stanowej inwestycji o wartości 500 mln USD w ramach Inicjatywy Rewitalizacji 
Regionu Upstate (Upstate Revitalization Initiative). Stanowa inwestycja w wysokości 
500 mln USD zachęci prywatny biznes do zainwestowania ponad 2,5 mld USD, co 
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zgodnie z planami władz regionu pozwoli na stworzenie nawet 8200 nowych miejsc 
pracy. Więcej informacji jest dostępnych tutaj.  
  
Informacje na temat Empire State Development  
Empire State Development (ESD) jest główną agencją zajmującą się rozwojem 
gospodarczym w stanie Nowy Jork. Misją ESD jest promowanie dynamicznej i 
rozwijającej się gospodarki, zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy i możliwości 
gospodarczych, zwiększanie dochodów stanu i jego gmin oraz wkład w rozwój 
stabilnych i zróżnicowanych gospodarek lokalnych. Dzięki wykorzystaniu pożyczek, 
dotacji, ulg podatkowych i innych form pomocy finansowej, ESD dąży do zwiększenia 
inwestycji i rozwoju prywatnych przedsiębiorstw, aby pobudzić tworzenie miejsc pracy i 
wspierać dobrze prosperujące społeczności w całym stanie Nowy Jork. ESD jest 
również główną agencją administracyjną, która nadzoruje działalność Regionalnych 
Rad Rozwoju Gospodarczego w stanie Nowy Jork oraz prowadzi marketing związany z 
kultową marką turystyczną „I LOVE NEW YORK”. Więcej informacji na temat Rad 
Regionalnych i firmy Empire State Development jest dostępnych tutaj i tutaj.  
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