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Komunikat
Strategiczne partnerstwo węgierskiego rządu i spółki Gedeon Richter.
Zwiększenie zatrudnienia i zdolności produkcyjnych na Węgrzech.

Węgierski premier Viktor Orbán i prezes spółki Gedeon Richter Plc Erik Bogsch podpisali w
parlamencie umowę o strategicznej współpracy, która dotyczy przyszłego aktywnego
zaangażowania spółki w działalnośd na terenie Wegier. Współpraca przewiduje wykorzystanie
przez rząd węgierski dostępnych środków w celu wspierania działalności Richtera w zakresie
innowacji i rozwoju, natomiast koncern będzie dążył do zwiększenia produkcji i intensyfikacji
działalności badawczo-rozwojowej na Węgrzech.
Zgodnie z wcześniejszym oświadczeniem rząd Węgier ma zamiar podpisad umowy o strategicznej
współpracy z koncernami, które mają istotny wkład w wyniki węgierskiej gospodarki, aby zapewnid
perspektywiczną obecnośd tych przedsiębiorstw w kraju. Plany rządu obejmują podpisanie strategicznych
umów, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności Węgier, a w konsekwencji do poprawy
wskaźników węgierskiej gospodarki. W uznaniu wysiłków obecnego rządu oraz podkreślenia ważnej roli, jaką
Gedeon Richter pełni w gospodarce kraju, rząd Węgier i Gedeon Richter Plc podjęli decyzję o zawarciu
umowy o strategicznym partnerstwie.
Priorytetowym celem umowy jest umożliwienie firmie Gedeon Richter Plc utrzymania niezależności,
aby strategiczne decyzje dotyczące rozwoju firmy, które wspierają także rozwój węgierskiej
gospodarki, były nadal podejmowane na Węgrzech oraz zapadały w interesie gospodarki węgierskiej.
Zgodnie z warunkami strategicznej współpracy rząd Węgier wykorzysta dostępne środki w celu
wspierania działalności firmy Gedeon Richter w zakresie innowacji i rozwoju, ze szczególnym
uwzględnieniem opracowywania i wytwarzania na Węgrzech produktów biotechnologicznych. Dzięki
działalności badawczo-rozwojowej firmie Gedeon Richter udało się wytworzyd ogromną intelektualną
wartośd dodaną oraz zbudowad na Węgrzech dla swoich naukowców światowej klasy infrastrukturę
badawczą. Pomoże to z pewnością przyciągnąd do kraju i utrzymad utalentowanych młodych
naukowców. Zgodnie ze zobowiązaniem, podczas wdrażania działao określonych w Planie Kálmána
Szélla, rząd Węgier, będzie miał na uwadze konkurencyjnośd węgierskich producentów
farmaceutyków, w tym firmy Gedeon Richter. Umowa uwzględnia również zwiększenie mocy
produkcyjnych spółki na Węgrzech oraz zdolności produkcyjnych jej krajowych dostawców.

Obie strony wyraziły zamiar podjęcia wysiłków w ramach partnerskiej współpracy na rzecz wzmocnienia
bezpieczeostwa ciągłości dostaw produktów farmaceutycznych na Węgrzech. Dodatkowo Gedeon Richter
zobowiązał się do opracowania w kraju warunków technologicznych do produkcji biologicznych produktów
farmaceutycznych na skalę przemysłową. Stworzenia profesjonalnej bazy do rozwoju i produkcji , która
będzie wykorzystywała wysoko wykwalifikowanych węgierskich specjalistów, a także stworzenia kultury
rozwoju i produkcji na światowym poziomie oraz rozpoczęcia produkcji przemysłowej produktów
biotechnologicznych do roku 2015. Rząd będzie wspierał wszystkie te plany z własnych środków.

– Współpraca ma charakter perspektywiczny i jest korzystna zarówno dla spółki Gedeon Richter, jak i
dla kraju, podkreśla również strategiczną wagę naszego przedsiębiorstwa. Naszym celem jest
utrzymanie się na pozycji lidera węgierskiej gospodarki, zwłaszcza w odniesieniu do wysokiej
intelektualnej wartości dodanej. Bardzo ważne jest, aby strategiczne decyzje były nadal
podejmowane w centrali Grupy na Węgrzech. Będziemy próbowali zwiększyd krajową zdolnośd
produkcyjną oraz zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by nadal zwiększad zakres naszej działalności
badawczo-rozwojowej oraz innowacyjności na Węgrzech. Zgodnie z umową o partnerstwie będziemy
dążyli do zachowania wiodącej roli, jaką osiągnęliśmy w dziedzinie badao i rozwoju w regionie,
zarówno pod względem inwestycji w badania i rozwój, jak i liczby osób zatrudnionych w badaniach
naukowych. Priorytetem dla nas będzie nadal szerokie wykorzystanie węgierskich instytucji
edukacyjnych i ośrodków naukowych w prowadzonych projektach badawczych – powiedział prezes
Erik Bogsch, podkreślając wagę strategicznej współpracy.

Zgodnie z postanowieniami umowy o strategicznej współpracy strony będą regularnie oceniad postępy
współpracy oraz określad bieżące projekty i inwestycje. W imieniu rządu współpracę będzie koordynowało
węgierskie Ministerstwo Gospodarki.
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