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MEDIA RELEASE

PHARMANIAGA MENGIRIM BANTUAN MEDIS
SENILAI RM75,000 KEPADA PALANG MERAH
INDONESIA
Jakarta, 26 Januari (Bernama-AsiaNet/--Pharmaniaga hari ini menyerahkan bantuan
medis bernilai lebih dari RM75,000 kepada Palang Merah Indonesia sebagai bantuan
terhadap bencana tsunami yang baru-baru ini terjadi di Aceh. Pharmaniaga diwakili oleh
Managing Direktur, Azhar Hussain sedangkan PMI diwakili oleh Prof. DR. Sujudi,
sebagai Ketua Departemen Transfusi Darah dan Pengembangan Rumah Sakit PMI.

"Bantuan medis ini tidak akan berguna atau tidak bernilai jika tidak diteruskan kepada
para korban. Jadi, kami mengucapkan terima kasih kepada PMI yang menerima
sumbangan kami dan untuk keberanian anda guna memulihkan pelayanan kesehatan
kepada mereka yang membutuhkan di Aceh", ucap Azhar.

Kegiatan penyerahan ini dilakukan di suatu hotel lokal yang disaksikan anggota PT
Millennium Pharmacon International (Tbk) MPI, anak perusahaan Pharmaniaga yang
baru-baru ini diakuisisi di Indonesia.

MPI adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek
Surabaya. MPI adalah distributor utama farmasi dan produk sejenis di Indonesia. Ini
melengkapi bisnis inti Pharmaniaga seperti pabrikasi, pemasaran dan distribusi
produkproduk farmasi dan medis. Kontribusi keuntungan MPI diharapkan dapat
meningkatkan laba Pharmaniaga pada masa mendatang.

Sebagai

bagian

sumbangan

yang

diserahkan

hari

ini,

Pharmaniaga

telah

menyumbangkan bantuan medis yang bernilai lebih dari RM100.000 melalui berbagai
agen kemanusiaan seperti MERCY Malaysia, BAKTI Malaysia dan Dana Bencana
Tsunami Nasional Malaysia.

Pharmaniaga juga perusahaan kesehatan yang pertama kali mengirim bantuan medis
kemanusiaan melalui Angkatan Udara Malaysia dalam 48 waktu setelah bencana.
Sepekan kemudian, Pharmaniaga mengirim tiga ton lagi bantuan medis yang dikapalkan
oleh kapal perang KD Mahawangsa, milik Angkatan Laut Malaysia, kedua bantuan
bantuan dikoordinasikan dengan Kementrian Luar Negeri Malaysia.

Sebagai perusahaan pelayanan kesehatan terintegrasi terbesar di Malaysia yang
melayani

Kementrian Kesehatan

dan

lembaga kesehatan

lainnya,

kapabilitas

Pharmaniaga untuk merespons keadaan darurat sangat kritis dan terbukti melalui
kejadian ini perusahaan telah memperlihatkan kemampuannya melalui tindakan yang
cepat.
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ABOUT PHARMANIAGA BERHAD

Pharmaniaga Berhad is Malaysia’s leading pharmaceuticals group and a member of the
UEM Group. The company is driven by its core businesses in generic pharmaceuticals
R&D and manufacturing, warehousing and distribution of pharmaceutical and medical
products, sales & marketing, as well as hospital equipping provision of turnkey contract
services. Pharmaniaga has also created a niche in healthcare IT solutions which forms
the backbone of its operations.
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