Tillæg
Til samarbejdsaftale: ”Dækning af transportudgifter i
forbindelse med workhops og møder 2016”
Dette tillæg (”Tillægget”) er indgået den 23. januar 2017 (”Ikrafttrædelses dato”) mellem

Og
Patientforeningen HS Danmark en privat virksomhed med begrænset ansvar, registreret i
henhold til lovgivningen i Danmark med virksomhedens CVR nummer 35497498 og
hjemsted, Holmevej 24, 2860 Søborg, repræsenteret ved formand for patientforeningen;
Bente Villumsen. Herefter benævnt "Organisation".
Præambel
Parterne har indgået en samarbejdsaftale dateret 12.01.2016 vedrørende ”Dækning af
transportudgifter i forbindelse med workshops og møder 2016”;
Parterne ønsker hermed at ændre aftalen som beskrevet nedenfor;
Abbvie og Organisation er enige om følgende:
1. Definitioner
Alle termer og udtryk i dette tillæg, har samme betydning som angivet i aftalen, medmindre
andet udtrykkeligt er angivet.
2. Ændringer til aftalen
Abbvie og Organisation er enige om, at aftalen ændres således:
a) Beløbet til dækning af transportudgifter i forbindelse med workshops og møder blev i
kontraktperioden hævet fra kr. 15.000 til kr. 30.000.
3. Diverse
Disse ændringer udgør en integreret del af aftalen. Vilkårene i aftalen modificeres ikke af
denne ændring og skal følgelig have fuld virkning. I tilfælde af en konflikt mellem vilkårene i
aftalen og denne ændring, skal betingelserne i ændringen stå ved magt.
Parterne er med underskrift af denne tillægsaftale blevet enige om betingelserne i dette
tillæg – listet i pkt. 2 ovenfor, hvilket bekræftes af virksomhedernes bemyndigede
repræsentanter i to (2) originaler.
AbbVie A/S
Emdrupvej 28 C
2100 København Ø
www.abbvie.dk

Telefon +45 72 30 20 28
+45 72 30 10 47
Fax
CVR
34 46 28 28
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AbbVie A/S, en privat virksomhed med begrænset ansvar, registreret i henhold til
lovgivningen i Danmark med virksomhedens CVR nummer 34 46 28 28 og som har hjemsted
på Emdrupvej 28 C, 2100 København Ø, Danmark, repræsenteret af General Manager,
Christina Dyreborg Jeppesen. I det følgende benævnt "Abbvie"

Organisation

Dato:

Dato:

…………………………………………….
Christina Dyreborg Jeppesen
General Manager; AbbVie

……………………………………………
Bente Villumsen
Formand; Patietnforeningen HSDanmark
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Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

Bente Villumsen

Underskrevet med privat NemID

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 31-01-2017 kl.: 10:29:00

Tidspunkt for underskrift: 01-02-2017 kl.: 19:04:09

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.
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Christina Dyreborg Jeppesen

Ønsker du mere information om digitale dokumenter underskrevet med esignatur, kan du besøge
vores videnscenter på www.esignatur.dk/videnscenter

