Algemeen
Aurobindo Pharma Ltd. is een grote producent van generieke geneesmiddelen met omvangrijke activiteiten
in de Verenigde Staten en Europa. Aurobindo produceert kwaliteitsmedicijnen volgens strenge wettelijke
richtlijnen zoals die van toepassing zijn in India, de Verenigde Staten en Europa. De productie units van
Aurobindo zijn gecertificeerd en gecontroleerd door de regelgevende instanties in deze markten. Als
verantwoordelijk werkgever leeft Aurobindo ook de lokale/internationale arbeidsregelgeving na die van
toepassing is op haar vaste of tijdelijke arbeidskrachten. Tevens hanteert Aurobindo in het kader van haar
Corporate So ial Respo si ility CSR op duurza e ijze di erse progra
a’s, die zijn gericht op de
verbetering van gezondheidszorg, onderwijs, milieubescherming en hygiëne in India. De jaarlijkse uitgaven van
deze projecten bedragen meer dan 3 miljoen euro.
Tijdelijke arbeidskrachten – vergoeding en arbeidsvoorwaarden
Behalve de werknemers op de reguliere loonlijst heeft Aurobindo indien nodig tijdelijke arbeidskrachten in
dienst. Deze tijdelijke arbeidskrachten zijn niet werkzaam op het gebied van de kernproductie, maar voeren
randactiviteiten uit zoals materiaalbehandeling, huishoudelijke taken, tuinieren etc. Deze personen zijn in
dienst via bevoegde aannemers, die werken met vergunningen van lokale overheden en in de eerste plaats
verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wetgeving voor de werving en de vergoeding die geldt voor dit
segment. De vergoeding en voordelen (ook in geval van ziekte of bij een ongeval), die worden uitgekeerd door
Aurobindo zijn in overeenstemming met het minimumloon en andere toepasselijke wettelijke statuten. Deze
tijdelijke arbeidskrachten ontvangen hetzelfde niveau van gezondheids- en veiligheidsfaciliteiten als de
reguliere arbeidskrachten.
Milieu
Aurobindo hanteert in haar fabrieken hoge standaarden voor milieubescherming aan de hand van de naleving
van vereiste processen, zoals die worden voorgeschreven door lokale voorschriften voor het beheersen van
water- en luchtvervuiling. De fabrieken zijn uitgerust met de infrastructuur om eventuele lozing van vloeibare
of gasvormige vervuiling, die schadelijk kan zijn voor de omringende ecologische systemen, te neutraliseren en
te voorkomen.
Medicijnen
Als leverancier van kwaliteitsmedicijnen aan de Amerikaanse en Europese markten zijn alle fabrieken van
Aurobindo gecertificeerd door de betreffende wettelijke instanties van deze markt. De systemen van
Aurobindo voor de productie en de kwaliteitscontrole worden periodiek herzien en intern verbeterd zodat
deze in overeenstemming blijven met de veranderende regelgeving.
De producten van Aurobindo worden onderworpen aan een tweeledig vrijgifteproces voor de
kwaliteitscontrole: eerst in de fabriek en vervolgens op Europees niveau, zoals is voorgeschreven door de
Europese richtlijnen voor het vrijgeven van producten.
De fabrieken van Aurobindo worden periodiek gecontroleerd door deze internationale regelgevende en
inspecterende instanties (US FDA, EDQM, UK MHRA en andere Europese toezichthouders, zoals INFARMED).
Eventuele waarnemingen in deze reviews worden naar behoren opgevolgd en aan deze instanties
teruggekoppeld.

Grondverkoop
Het land waarop de fabriek van Aurobindo in Polepally (Special Economic Zone – SEZ) is gesitueerd, wordt net
als bij veel andere bedrijven, geleased van de lokale overheid. Indien Zembla opheldering wenst met
betrekking tot de acquisitie van dit land, verwijzen wij graag naar de lokale overheid.

