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Kontraktnummer: 2022-DK-MSP-00010 

ODS- (Organisation Data Service)/kodenummer:  

Kreditor-/leverandørnummer:  

 
  

DONATIONSKONTRAKT 
Parter: 

 
Mellem 

 
AbbVie A/S 

CVR-/momsnr.: 34 46 28 28 
Emdrupvej 28C, DK-2100 København Ø, Danmark 

(“AbbVie”) 
 

og 

 

Sundhedsorganisation eller anden 
uafhængig non-profit-organisation 
(”Organisationen”)  

Parkinsonforeningen 

Adresse 
 

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 

Registreringsnummer:   766294410 
 

 
AbbVie og Organisationen benævnes samlet "Parterne" 
 
er der indgået følgende donationskontrakt (”Kontrakten”). 
 
 
Baggrund 
 
AbbVie har besluttet at yde støtte til det nedenfor beskrevne projekt (“Projektet”).  
 

Kort beskrivelse af Projektet:   
 
 

Parkinsonforeningen ønsker at afholde et 
informationsmøde for personer med parkinson sygdom 
og deres pårørende  vedr. avanceret behandling. 

 
 

1. Donationen  
 
AbbVie forpligter sig hermed til at yde følgende donation som støtte til Projektet:  
 
 

Beskrivelse af donationen: 
 
(pengedonation eller donation af 
udstyr/anden naturaliedonation) 
 

Pengedonation 

 

Den økonomiske værdi af donationen: 
 
 

15.000 

 



Kontraktnummer:  

ODS- (Organisation Data Service)/kodenummer:  

Kreditor-/leverandørnummer:  

 

Version april 2021   

Begge parter er bekendt med og indforstået med, at donationen ydes, uden at det udtrykkeligt eller 
stiltiende er hensigten at opnå eller fastholde omsætning mellem AbbVie og Organisationen og/eller 
AbbVie og en sundhedsperson eller anden medarbejder i Organisationen (ingen udveksling af 
ydelser).  
 
Donationen udgør ikke en tilskyndelse til at anbefale, ordinere, købe, udlevere, sælge eller 
administrere specifikke lægemidler.  

 
Donationen ydes af AbbVie til fordel for Organisationen. Den udgør ikke, og det er ikke hensigten, at 
den skal udgøre, en personlig fordel for individuelle sundhedspersoner eller andre medarbejdere i 
Organisationen. 
 
Ved naturaliedonationer foretager AbbVie hermed donationen ved uden modydelse at overdrage 
ejendomsretten til og overgive rådigheden over det donerede udstyr til Organisationen. AbbVie er 
ikke ansvarlig for og godtgør ikke omkostninger i forbindelse med service eller vedligeholdelse af 
udstyret. 

 
2. Organisationens forpligtelser 

 
Organisationen forpligter sig til at udføre Projektet som beskrevet ovenfor, alene at anvende 
donationen med det formål at udføre Projektet og snarest muligt over for AbbVie at bekræfte, at 
donationen udelukkende er blevet anvendt til Projektet. 

 
Organisationen er endvidere indforstået med, at ingen dele af donationen vil blive anvendt til 
Organisationens sociale eller interne aktiviteter eller den ordinære/daglige drift. Såfremt 
Organisationen anvender donationen til andre formål end til at gennemføre Projektet, har AbbVie 
endvidere ret til helt eller delvist at kræve donationen tilbage. 
 

3. Gennemsigtighed  
 

I overensstemmelse med reglerne om offentliggørelse af betalinger fra lægemiddelvirksomheder til 
sundhedspersoner og sundhedsorganisationer ("EFPIA Disclosure Code") skal denne Kontrakt være 
gennemsigtig og skal offentliggøres.  
 
Organisationen skal tydeligt angive, at donationen er ydet af AbbVie.  
 

4. Overholdelse af love og bestemmelser 
 

Organisationen erklærer og garanterer at handle i overensstemmelse med og forpligter sig til i 
forbindelse med opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til denne Kontrakt fortsat at ville 
overholde alle gældende love og bestemmelser, herunder de gældende antikorruptionslove og 
lægemiddelindustriens etiske regler. Organisationen garanterer endvidere, at denne, så vidt det er 
denne bekendt, ikke til at udføre ydelser i henhold til denne Kontrakt har antaget og ikke vil antage 
personer eller virksomheder, der er kendt skyldige i en strafbar handling, fx betaling af ulovlige 
erkendtligheder, svig, afgivelse af falsk forklaring, afpresning, forfalskning eller ødelæggelse af 
optegnelser.   
 

5.  Kontraktens varighed 
Denne Kontrakt træder i kraft på datoen for begge Parters underskrift heraf. Kontrakten er gyldig, 
indtil alle forpligtelserne i henhold til Kontrakten er opfyldt af Parterne, hvorefter Kontrakten 
automatisk udløber. 
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6. Kontraktens fuldstændighed 
 

Denne Kontrakt udgør den fuldstændige aftale mellem Parterne vedrørende alle de forhold, som 
Kontrakten omhandler. For at være gyldige skal ændringer i eller tilføjelser til Kontrakten være 
skriftlige og underskrevet af bemyndigede repræsentanter for begge Parter. 
 

7. Lovvalg  
 
Denne Kontrakt er underlagt dansk ret.  
 
 
 
Underskrifter: 
 
 

Dato          Dato         

For AbbVie A/S  På vegne af        
 
 
 

  

Underskrift  Underskrift 
 
      

  
      

Navn og titel  Navn og titel 
 
 
 

 
 
 

Signature:

Email:

Signature:

Email:

thea larsen (Sep 6, 2022 13:04 GMT+2)
thea larsen
thea.larsen@abbvie.com

Astrid Benedikte Blom (Sep 6, 2022 13:18 GMT+2)
Astrid Benedikte Blom

ab@parkinson.dk
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