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Imellem celgene Aps, Kristianiagade 8, 3., 2100 København Ø, cvR-nr ' !a4?11:7 
(i det

følgende benævnt'crlgrn ,,) ogbansk Myelomatose forening c/o Anne Grethe winthsr

Bakkovej 32,4350Ugåør", (iået følgende benævnt o'Foreningen") er indgået følgende

Aftale om samarbejdsproiekt

SamarbejdsProiekt . AA{ r
Dansk Myelomatose Forenings konference den 20 -22. marts, 2015

.Parternes forPligtelser

Celgene har ansvaret for at finansiere omkostningerne forbundet med lanyards og

navneskilte

Foreningen har ansvar for på navneskiltene at skrive "med støtte fra Celgene"

Økonomi

Celgene har påtaget sig at finansiere samarbejdsprojektet med optil 18'000 DKK'

Åbenhed

Parterne er enige om, at indholdet af de,nne aftale må formidles til tredje'part'

parterne er enige om, at denne aftale publiceres på såvel Dansk myelomatose Forenings

hjemmeside som Crig"n", danske hjernmeside, og iøwigt publiceres i henhold til

glldende regler for Jamarbejde meliem patientorganisation og industri'

Samråd og vurdering

Foreningen har udpeget Bibi Moe, Dalen 5, 4300 Holbæk, netvaerk@myelomatose'dk'

4074 77l0,som kånt-aktperson i spørgsmål vedrørende denne aftale'

celgene har udpeget Tina Buhl, tbuhl@celgene.com ,29176864 som kontaktperson i
spørgsmål vedrørende denne aftale'

Efter at aktiviteten er gmnernfø4 skal parterne sammen vurdere samarbejdsprojekilet'

såfrwrt der efter samarbejdsprojektets ophør er overskud af de finansielle midler, som

celgene t ur rtiiLi iii raaigh"a, ,tut *odiugo* kontakte celge,ne, for at overskuddet ka

tilbigebetales til Celgene så hurtigt som muligt'
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Aftaleperiode og ophør før tid

Denne aftale gælder fra og med 01/02 /2015 - C1'l05l20l5

Hvis en af parterne i væsentlig grad misligholder sine forptigtelser i henhold til denne

aftale og ikte aftrjælper situatione,n inden for tredive (30) dage fra dst tidspunkt, hvor del

misligholdende part snintigt er anmodet herom, har den anden part ret til med omgående

virkning at ophæve denne aftale.

Etiske regler

I henhold til gældeirde reglc for samarbejde melle,m patientorganisation og industri.

Tvist

Hvis der opstår en uoverensste,mmelse i forbindelse med denne aftale, skal parterne i
første omgang forsøge at løse de,nne uoverensstemmelse via forhandlinger. Såfremt

parterne ittr t* opnå elrighed inden for tredive (30) dageo efter at d9n ene part har

anmodet om forhandlinger, skal tvisten afgøres ved en dansk domstol.
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Denne aftale er udarbejdet i to (2) enslydende eksemplarer, hvoraf parterne har modtaget hver et

eksemplar.

København, dato:

[Yr t#;] t
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Anne-Grethe Winther


