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Samarbejdsaftale om Høfeberkurser 2022

1. Parter

Mellem undertegnede:
ALK-Abéllo Nordic A/S

Bøge Allé 6-8
2970 Hørsholm

og medundertegnede:

Astma-Allergi Danmark

Universitetsparken 4
4000 Roskilde

(herefter i fællesskab benævnt "parterne") er der indgået følgende aftale om

samarbejde

2. Samarbejdsaftalens formål
Samarbejdsaftalen er indgået med henblik på at ALK-Abello Nordic A/S

sponsorerer Astma-Allergi Danmarks patientrettede Høfeberkurser i 2022.

Patientkursernes mål er at, undervise borgere samt deres pårørende i

allergisk rhinitis (høfeber og helårs snue), herunder udredning og

behandling.

3. Samarbejdsprojektets navn

Samarbejdsprojektets arbejdstitel er Høfeberkurser 2022

4. Parternes rolle i samarbejdet
ALK-Abello Nordic A/S forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til at

yde et økonomisk bidrag til afholdelse af høfeberkurser og de aktiviteter der

er forbundet hermed, direkte til Astma-Allergi Danmark.

Astma-Allergi Danmark afholder udgifterne videre til leverandører.
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Astma-Allergi Danmark står for projektledelse af det samlede projekt.

Desuden er det alene Astma-Allergi Danmark, der varetager kontakt til

presse mm. i forbindelse med arrangementerne.

5. Tidsramme

Samarbejdet, hvis nærmere formål og omfang er beskrevet i pkt. 2 og 4, skal

afvikles i 2022. Parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til

nærværende samarbejdsaftale løber til samarbejdsaftalens forpligtelser er

opfyldt, medmindre andet skriftligt er aftalt.

6. Finansiel ydelse

Til opfyldelse af sine forpligtelser under denne aftale betaler ALK-Abello

Nordic A/S et beløb op til 225. 000 kr. Beløbet betales ved fremsendelse af

faktura efter afholdelse af kurserne, senest 1. juli 2022.

7. Offentliggørelse
Omtale af samarbejdet er tilgængelig påAstma-Allergi Danmarks hjemmeside

www. astma-allergi. dk.

8. Uafhængighed og habilitet
Parterne erklærer ved underskrift, at det står Astma-Allergi Danmark frit at

samarbejde med flere lægemiddelvirksomheder. Parterne erklærer samtidig,
at der ikke i samarbejdet stilles krav om eneret i forhold til konkrete

produkt- eller terapiområder

ALK-Abello Nordic A/S erklærer ved sin underskrift af nærværende

samarbejdsaftale ikke at stille betingelser for Astma-Allergi Danmarks

faglige og interessepolitiske standpunkter.

ALK-Abello Nordic A/S erklærer ved sin underskrift ikke at have et

tillidshverv i Astma-Allergi Danmark, der har betydning for nærværende

samarbejdsaftale.
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9. Misligholdelse
Såfremt en af Parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til
nærværende samarbejdsaftale, kan den ikke misligholdende part ophæve
samarbejdsaftalen med øjeblikkelig virkning. Den ikke misligholdende part er
i øvrigt berettiget til at bringe andre efter dansk ret til rådighed stående

misligholdelsesbeføjelsertil anvendelse, herunder retten til at kræve

erstatning, uanset om aftalen ophæves.

10. Lowalg
Nærværende samarbejdsaftale er i enhver henseende underlagt dansk ret.

11. Konfliktløsning
Såfremt tvister ikke kan bilægges ved forhandling mellem parterne, skal

disse indbringes for Sø- og Handelsretten i København.

12. Underskrift

ALK-Abello Nordic A/S

Betina Hjorth

Astma-Allergi Danmark

Universitetsparken 4
4000 Roskilde

fr 202'2 ;. februar 2022
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