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PHF może kupić od Ciechu 100 proc. Ciechu
Polfa
"Porozumienie ma na celu wzmocnienie możliwości eksportowych produktów trzech Polf
wchodzących w skład PHF: Warszawa, Tarchomin i Pabianice" - powiedział Jerzy Milewski, prezes
PHF, cytowany w komunikacie.
Ciech Polfa jest firmą wyspecjalizowaną w eksporcie leków gotowych, substancji farmaceutycznych
i opakowań dla przemysłu farmaceutycznego oraz imporcie substancji farmaceutycznych
i chemicznych środków pomocniczych niezbędnych w produkcji farmaceutycznej.
Spółka działa na rynkach krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Węgry, Ukraina, Czechy,
Białoruś, Bułgaria i wiele innych).
Ciech Polfa należy do grupy Ciechu.
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Informacje dnia: Niemal 3,2 mln zł dla 77 badaczy w konkursie MINIATURA 5 Obecnie trzecia
dawka szczepionki nie dla każdego Naukowcy coraz lepiej rozumieją wpływ SARS-CoV-2 na
organizm Dodatek cukru usprawnił baterie Jest prawdopodobne, że szczepionki przeciw COVID-19
będziemy brać co roku Mobilna instalacja artystyczna inspirowana zjawiskami fizyki kwantowej
Niemal 3,2 mln zł dla 77 badaczy w konkursie MINIATURA 5 Obecnie trzecia dawka szczepionki nie
dla każdego Naukowcy coraz lepiej rozumieją wpływ SARS-CoV-2 na organizm Dodatek cukru
usprawnił baterie Jest prawdopodobne, że szczepionki przeciw COVID-19 będziemy brać co roku
Mobilna instalacja artystyczna inspirowana zjawiskami fizyki kwantowej Niemal 3,2 mln zł dla 77
badaczy w konkursie MINIATURA 5 Obecnie trzecia dawka szczepionki nie dla każdego Naukowcy
coraz lepiej rozumieją wpływ SARS-CoV-2 na organizm Dodatek cukru usprawnił baterie Jest
prawdopodobne, że szczepionki przeciw COVID-19 będziemy brać co roku Mobilna instalacja
artystyczna inspirowana zjawiskami fizyki kwantowej

Partnerzy

