
Samarbejdsaftale 

1. Parter

Mellem undertegnede 

MSD Danmark ApS 
Havneholmen 25 
1561 K0benhavn V 

(herefter kaldet ''Virksomheden") 

og 

medundertegnede 

HIV Danmark 
Formand Kicki Mikkelsen 
Vestergade 18E 
1456 K0benhavn K 

(herefter kaldet "Organisationen") 

(herefter i fcellesskab bencevnt "Parterne") 

er der indgaet f0lgende aftale om samarbejde. 

2. Samarbejdsaftalens formAI

FormalP.t med samarbejdsaftalen er at MSD 0nsker at st0tte 4 webinars for 

patienter med emnerne: 

• Hiv og hjerne
• Hiv og hjerte
• Hiv og osteoporose
• Hiv og HPV

Og for lregerne med emnet: 
- Tidlig opsporing af HIV



3. Samarbejdsprojektets navn

Samarbejdsprojektets navn er "5 webinars omkring HIV" 

4. Parternes rolle i samarbejdet

Virksomheden forpligter sig med na:?rvrerende samarbejdsaftale til i 
aftaleperioden at give tilskud afholdes af de 5 m0der. 

Virksomheden forpligter sig med nrervrerende samarbejdsaftale til i 

aftaleperioden at give tilskud til afholdelse af de 5 m0der. 

5. Tidsramme

Samarbejdet, hvis nrermere formal og omfang er beskrevet i pkt. 2 og 4, skal 

igangsrettes fra underskriftsdato og til sidste m0de er afholdt i 2023. Parternes 

rettigheder og forpligtelser i henhold til nrervrerende samarbejdsaftale l0ber fra 

underskriftdato og indtil samarbejdsaftalens forpligtelser er opfyldt, 
medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. 

6. Finansiel ydelse

Virksomhedens finansielle ydelse i henhold til na:?rvrerende samarbejdsaftale 
udg0r et bel0b pa kr. 100.000. Bel0bet er ekskl. moms. Den finansielle ydelse 
skal anvendes til honorar til 5 undervisere (DKK 25.000), 5 x livestreaming 
(DKK 75.000) og MSD vii ydermere stille m0delokale til radighed. 

7. Ikke-finansiel ydelse

Virksomhedens ikke-finansielle ydelse udg0r - ingen. 

8. Offentliggorelse

Na:?rva:?rende samarbejdsaftale er offentligt tilga:?ngelig pa Virksomhedens 
hjemmeside www.msd.dk frem til 31. december 2023. 





12. Lovvalg

Ncervcerende samarbejdsaftale er i enhver henseende underlagt dansk ret. 

13. Konfliktlflfsning

Safremt tvister ikke kan bilcegges igennem mcegling, ska! disse indbringes for 
50- og Handelsretten i K0benhavn.

14. Underskrift

For MSD Danmark ApS 

Dato: 

Navn: 

·-by: C.th#fM WiH,aim 
RH�Oll:Approv«/ 
"-'•.Alay-4,1022 
09:54GMT•2 

For Organisationen 

Dato 2/b 
-22

Navn: 


