
obbvie

Donationskontrakt

Deltagelse i EADV ?:ALG

Parter
Mellem AbbVie
Emdrupvej 28 C
2100 KObenhavn 6

(herefter kaldet "Virksomheden")

og

medundertegnede

Patientforeningen HS Danmark
Mdrleddet 8 st. 2
3660 Stenlgse

(herefter kaldet "Organisationen")

(herefter i fallesskab benavnt "parterne,,)

er der indgiet fdlgende aftale om samarbejde.

Form€l
Formalet med donationskontrakten er at stotte Organisationens deltagelse i EADV 2016 i
Wien. Donationen er uafhangig af OvriE[ samarbejde med AbbVie.

Parternes rolle
Virksomheden forpligler sig med narverende kontrakt til at yde en donation p6 2500 kr.
Donationen er oremarket til hotelophold i forbindelse med EADV 2016.

Organisationen forpligter sig med narverende kontrakt til i aftaleperioden at deltage i
EADV 2016 iWien med en reprasentant.

Tidsramme
Samarbejdet, hvis nermere formil og omfang er beskrevet i Formil og parternes rolle
ovenfor, skal afvikles i perioden 28. september - t. oktober 2016. parternes rettigheder og
forpligtelser i henhold til nervarende kontrakt l6ber fra 28. september 2016 og indtil
kontraktens forpligtelser er opfi7ldt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
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Finansielydelse

Virksomhedens finansielle ydelse i henhold til nervarende kontrakt udgor et belob pi kr.
25O0. BelObet er eksklusiv moms. Den finansielle ydelse skal anvendes til deltagelse i EADV
2016 iWien.

Det donerede belOb skal anvendes ioverensstemmelse med det aftalte formil og kan
siledes ikke bruges til opfoldelse af andre projekter.

lkke-finansiel ydelse
Der er ingen ikke-finansielle ydelser for.bundet med donationen.

Offentliggorelse
Narvaren de kontrakt er offentligt tilgangelig p6 Virksom hedens hjem mesid e
www.abbvie.com frem tilden 28. marts 2017.

I henhold til lovgivningenl skal en patientforening p6 sin hjemmeside offentliggore alle
dkonomiske fordele, herunder 0konomiske sponsorater {pengebelob} og naturalier, som
foreningen har modtaget fra legemiddelvirksomheder.

offentliggorelsen skal ske pi den mide, at stdrrelsen af okonomiske fordele fra hver enkelt
virksomhed skal fremgi af hjemmesiden.

Oplysningerne skal gores tilgangelige pi hjemmesiden senest 1 m6ned efter, at foreningen
har modtaget den okonomiske fordel. Og oplysningerne skalvare tilgangetige pd
hjemmesiden i mindst to 6r.

Anvendelse af Organisationens logo
Organisationen accepterer ikke, at Virksomheden anvender organisationens logo eller navn,
eller pd anden mide anvender samarbejdet med organisationen.

Uafhangighed og habilitet
Parterne erklarer ved sin underskrift, at det st6r Organisationen frit at samarbejde med
flere legemiddelvirksomheder, ligesom Virksomheden har mulighed for at samarbejde med
6n eller flere organisationer. Parterne erklerer samtidig at der ikke i samarbejdet siilles
krav om eneret i forhold til konkrete produkt- eller terapiomr6der

virksomheden erklarer ved sin underskrift af narvarende konrakt ikke at stille betingelser
for organisationens faglige og interessepolitiske standpu nkter.

Virksomheden erklarer ved sin underskrift ikke at have et tillidshverv i organisationen, der
har betydning for narvarende kontrakt.

l Bekendtgorelse om reklame for lagemidler mv. nr. 1L53 af 22. oktober zotL, s zl
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Misligholdelse
Sifremt en af Parteme misligholder sine forpligtelser i henhold til narverende kontraK,
kan den ikke misligholdende part ophave kontrakten med gjeblikkelie virkning. Den ikke
misligholdende part er i ovrigt berettiget til at bringe andre efter dansk ret til rSdighed
st6ende misligholdelsesbefo.ielser til anvendelse, herunder retten til at krave erstatning,
uanset om aftalen ophaves.

Lowalg
Narvaerende kontrakt er i enhver henseende underlagt dansk ret.

Konffiktlosning
Slfremt tvister ikke kan bilegges igennem magling, skal disse indbringes for 56. og
Handelsretten i K@benhavn.

Underskrift
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Formand, PatientJoreningen HS Danmark
Ch ristina Dyreborg Jeppesen
General Manager, AbbVie


