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莱顿生物科技园区成立首家中国传统医学制药公司 

莱顿，2015年11月18日 - 中国上市公司——

吉林紫鑫药业有限公司，和莱顿当地的Fytagoras有限公司，今天在莱顿植物园正式缔订了合作

关系。莱顿市市议员Damen向紫鑫药业发言人郭春生以及Fytagoras有限公司执行官Frits van 

Horssen先生就双方合作一事表达祝贺之意。紫鑫药业是一家中国传统医药制药公司，是开发

天然药物方面的专家。紫鑫药业在全球各地设立研究中心，致力于天然药物的创新与发展领域

。而欧洲的人参专业知识研发中心，将开始在莱顿得到实现。 

郭春生先生表示（紫鑫药业发言人）：“我们期待与Fytagoras在中国医药领域进行合作，特别

是在人参的发展与科学研究的领域方面。我们希望，我们的合作可以促进中国医药的研究，并

且最终能够催生出引进欧洲市场的创新产品。” 

与Fytagoras的合作，让紫鑫药业在植株育种和种子生产领域方面能获得专业知识，并着重于进

一步在天然成分的基础上开发人参制品和中药。Fytagoras则可藉由这份伙伴关系，进一步扩大

专业知识的范围并广泛应用，还能实现至少30％的人员增长。 

合作结语 

与Fytagoras的合作关系，是今年初在荷兰外商投资局、荷兰南部地区发展协会（Innovation 

Quarter）和西荷兰外国投资局（WestHolland Foreign Investment 

Agency）等单位的帮助下应运而生。为将版图拓展到欧洲、并成立研发中心，紫鑫药业寻求合

适的合作伙伴，并寄望能与伙伴公司一起研究种子和植株的处理。而Fytagoras也设立于莱顿生

物科技园区，紫鑫药业与其的合作伙伴关系在上述框架内是相当合理的。  

紫鑫药业从在Fytagoras上看到一个长期合作的契机，而Fytagoras则能够进一步支持人参研究、

植株的开发与加工，进而为消费者提供人参药材。  

图（由左至右）：莱顿市议员Damen、郭春生先生(紫鑫药业发言人)、Frits van 

Horssen先生(Fytagoras有限公司执行官) 
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Meer informatie: 

Renée Hammersley, Marketing Communications Officer WestHolland Foreign Investment Agency  

070 311 55 55/ 06 24 75 66 56 r.hammersley@westholland.nl 

Over Jilin Zixin Pharmaceutical Co., Ltd 
Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co., Ltd, een Chinese farmaceut in traditionele geneeskunde, is 
expert op het gebied van de ontwikkeling van natuurlijke geneesmiddelen. Zixin houdt zich 
voornamelijk bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van de Chinese geneeskunde voor 
hart- en vaatziekten, spijsvertering en botbreuken. Het bedrijf doet ook aan plantverwerking voor de 
Chinese geneeskunde. 
 

Over Fytagoras 

Fytagoras is een vooroplopend onderzoeksbedrijf dat zich vanuit plantfysiologische en celbiologische 

kennis vooral richt op onderzoek ten behoeve van plantenveredeling, zaadproductie, medicinale 

effecten van planten en plantenteelt. Fytagoras werkt onder andere voor internationale en 

Nederlandse groente- en sierteelt-veredelingsbedrijven. 

Over InnovationQuarter 

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. InnovationQuarter 

financiert vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteert buitenlandse ondernemingen bij 

vestiging in Zuid-Holland en organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, 

kennisinstellingen en de overheid. Zo ontwikkelt InnovationQuarter de provincie Zuid-Holland samen 

met het bedrijfsleven tot één van de meest innovatieve regio’s van Europa. 

Het investeringsfonds van InnovationQuarter – dat momenteel bestaat uit 58 miljoen euro – biedt 

jonge technologiebedrijven en MKB’ers met groeiplannen in de regio durfkapitaal om innovaties naar 

de markt te brengen. Middels het fonds kan InnovationQuarter de regionale economie naar een 

hoger niveau tillen.  

InnovationQuarter is een initiatief van het Ministerie van Economisch Zaken, de Provincie Zuid-

Holland, de gemeenten van Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft, Dordrecht, Westland, de Technische 

Universiteit Delft, Universiteit Leiden en de medische centra Leids Universitair Medisch Centrum en 

Erasmus Medisch Centrum. 

Over WestHolland Foreign Investment Agency 

De WFIA assisteert en adviseert internationale bedrijven bij het opzetten, uitbreiden of verplaatsen 

van (buitenlandse) activiteiten naar de regio Groot Den Haag. Daarnaast ondersteunt WFIA de 

gemeente Den Haag en het Convention Bureau bij het werven van internationale congressen en 

seminars en Non-Gouvernementele Organisaties (NGO’s). De WFIA is in 2000 opgericht door 

gemeenten in de Haagse regio.  

 

In 15 jaar hebben honderden bedrijven zich met advies en assistentie van de WFIA in WestHolland 

gevestigd. Daarbij werd er vooral gekeken naar de toekomst, naar de voorwaarden voor het 

succesvol aantrekken van buitenlandse bedrijven en investeerders. Sinds kort gebeurt dit door de 

WFIA en collega's binnen ‘Invest in Holland’, het acquisitieplatform van de rijksoverheid. Voor meer 

informatie, zie: www.westholland.nl.  
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