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er der indgået følgende aftale om samarbejde.
Formål
Formålet med donationskontrakten er at yde økonomisk støtte til transport, ophold og
forplejning for 10 deltagere fra Organisationen på Folkemødet på Bornholm i 2017.
Donationen er uafhængig af øvrigt samarbejde med AbbVie.

Organisationen forpligter sig med nærværende kontrakt til i aftaleperioden at deltage i
Folkemødet 2017 på Bornholm med 10 personer, samt afholde udgifter til transport, ophold
og forplejning for deltager, jf. ansøgning om støtte.
Tidsramme
Samarbejdet, hvis nærmere formål og omfang er beskrevet i Formål og Parternes rolle
ovenfor, skal afvikles på Bornholm i perioden 15. til 18. juni 2017. Parternes rettigheder og
forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt løber fra 15. juni og indtil kontraktens
forpligtelser er opfyldt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
Finansiel ydelse
Virksomhedens finansielle ydelse i henhold til nærværende kontrakt udgør et beløb på kr.
100.000. Beløbet er ekskl. moms. Den finansielle ydelse skal anvendes til udgifter til
transport, ophold og forplejning for deltagerne fra Organisationen.
De fem foreninger, der udgør Organisationen, får dermed støtte der svarer til 20.000 kr. pr.
forening.
Det donerede beløb skal anvendes i overensstemmelse med det aftalte formål og kan
således ikke bruges til opfyldelse af andre projekter.
Ikke-finansiel ydelse
Der er ingen ikke-finansiel ydelse forbundet med donationen.
Offentliggørelse
I henhold til ENLIs Patientsforeningskodeks skal nærværende kontrakt være offentlig
tilgængelig på Virksomhedens hjemmeside [www.abbvie.dk] frem til 18. december 2017.

AbbVie A/S
Emdrupvej 28 C
2100 København Ø
www.abbvie.dk

Telefon +45 72 30 20 28
Fax
+45 72 30 10 47
CVR
34 46 28 28

Page 2 of 4

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 70a01069MTUqz4675521

Parternes rolle
Virksomheden forpligter sig med nærværende kontrakt til at yde en økonomisk donation til
brug i forbindelse med Folkemødet 2017 på Bornholm.

I henhold til lovgivningen 1 skal en patientforening på sin hjemmeside offentliggøre alle
økonomiske fordele, herunder økonomiske sponsorater (pengebeløb) og naturalier, som
foreningen har modtaget fra lægemiddelvirksomheder.
Offentliggørelsen skal ske på den måde, at størrelsen af økonomiske fordele fra hver enkelt
virksomhed skal fremgå af hjemmesiden.
Oplysningerne skal gøres tilgængelige på hjemmesiden senest 1 måned efter, at foreningen
har modtaget den økonomiske fordel. Og oplysningerne skal være tilgængelige på
hjemmesiden i mindst to år.

Uafhængighed og habilitet
Parterne erklærer ved sin underskrift, at det står Organisationen frit at samarbejde med
flere lægemiddelvirksomheder, ligesom Virksomheden har mulighed for at samarbejde med
én eller flere organisationer. Parterne erklærer samtidig, at der ikke i samarbejdet stilles
krav om eneret i forhold til konkrete produkt- eller terapiområder
Virksomheden erklærer ved sin underskrift af nærværende kontrakt ikke at stille betingelser
for organisationens faglige og interessepolitiske standpunkter.
Virksomheden erklærer ved sin underskrift ikke at have et tillidshverv i Organisationen, der
har betydning for nærværende kontrakt.
Misligholdelse
Såfremt en af Parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt,
kan den ikke misligholdende part ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning. Den ikke
misligholdende part er i øvrigt berettiget til at bringe andre efter dansk ret til rådighed
stående misligholdelsesbeføjelser til anvendelse, herunder retten til at kræve erstatning,
uanset om aftalen ophæves.
Lovvalg
Nærværende kontrakt er i enhver henseende underlagt dansk ret.
Konfliktløsning
Såfremt tvister ikke kan bilægges igennem mægling, skal disse indbringes for Sø- og
Handelsretten i København.

1

Bekendtgørelse om reklame for lægemidler mv. nr. 1153 af 22. oktober 2014, § 21
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Anvendelse af Virksomhedens/Organisationens logo
Såvel Virksomhed som Organisation skal indhente et skriftligt samtykke fra den anden part
inden Virksomhedens/Organisationens logo kan benyttes offentligt.

Underskrift
Odense, d.

København, d.

Charlotte Lindgaard Nielsen
Landsformand, Colitis-Crohn Foreningen

Christina Dyreborg Jeppesen
General Manager AbbVie

___________________________

_________________________

Fredericia, d.
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Jens Tryde
Formand, Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew

___________________________
Gentofte, d.
Tanja Tofte Thomsen
Formand, ForeningeN af Unge med Gigt

___________________________
Søborg, d.
Bente Villumsen
Formand, Patientforeningen HS Danmark

___________________________
Tåstrup, d.
Lars Fogt Werner
Direktør, Psoriasisforeningen

____________________________
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Dette dokument er underskrevet med esignatur. Dokumentet er forseglet og tidsstemplet af uvildig
og betroet tredjepart. Indlejret i dokumentet er det originale aftaledokument og et signeret
dataobjekt for hver underskriver. Det signerede dataobjekt indeholder en matematisk hashværdi
beregnet på det originale aftaledokument, så det altid kan påvises, at det er lige netop dette
dokument der er underskrevet. Der er dermed altid mulighed for at validere originaliteten og
gyldigheden af underskrifterne og disse kan altid løftes som bevisførelse.

Signaturen er OCES-certificeret og overholder derfor alle offentlige anbefalinger og lovgivninger for
digitale signaturer. Med esignaturs OCES - certificerede løsning sikres det, at alle danske og
europæiske lovgivninger bliver overholdt i forhold til personfølsomme oplysninger og gyldige
digitale signaturer.
Ønsker du mere information om digitale dokumenter underskrevet med esignatur, kan du besøge
vores videnscenter på www.esignatur.dk/videnscenter
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Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

