AbbVie Biopharmaceuticals
Donations: AbbVie Biopharmaceuticals donated USD 1 million for humanitarian aid to Ukraine.
Support: AbbVie will donate profits from Russia to humanitarian relief.
As a company dedicated to the health of patients, we will continue to supply our essential life-saving
medicines in Russia. All profits from sales of AbbVie’s essential medicines in Russia will be donated to
support direct humanitarian relief efforts in Ukraine.
AbbVie's presence in Ukraine and throughout the region
As the tragic events continue to unfold in Ukraine, we previously announced the suspension of operations
of our aesthetics products in Russia.
We do not have any manufacturing plants in the region and will continue to monitor the safety of our
employees in the region.
Status of clinical trials
AbbVie is doing everything possible to minimize disruption to the treatment and care of our patients and
clinical trial participants. We have halted new clinical studies and ceased enrollment of ongoing studies in
Ukraine and Russia. We are committed to ensuring our clinical trial participants have access to the
investigational medicines they need.
Humanitarian / Philanthropic response
Our philanthropic focus is on humanitarian, employee, and donation support.
AbbVie is:
Donating a total of USD 1 million to nonprofit partners for medical care and supplies for Ukraine and
Ukrainian refugees.
Donating essential medicines to the Ukrainian government and our disaster relief partners.
Providing relief and additional financial support as needed to Ukrainian employees and their immediate
families.
Doubling the AbbVie Foundation's employee donation match for select disaster relief partners with active
humanitarian relief efforts in Ukraine and surrounding countries.
As this situation evolves, we will continue working with our nonprofit partners and employees to support
relief efforts as we hope for a peaceful resolution.

Пожертви: AbbVie Biopharmaceuticals пожертвували 1 мільйон доларів на гуманітарну допомогу
Україні.
Підтримка: AbbVie передасть прибутки з Росії на гуманітарну допомогу.
Як компанія, яка займається охороною здоров’я пацієнтів, ми продовжимо постачати наші життєвонеобхідні ліки в Росію. Весь прибуток від продажу основних лікарських засобів AbbVie в Росії буде
переданий на підтримку прямої гуманітарної допомоги в Україні.
Присутність AbbVie в Україні та по всьому регіону
Оскільки трагічні події продовжують розгортатися в Україні, ми раніше оголосили про призупинення
роботи нашої естетичної продукції в Росії. Ми не маємо жодного виробничого підприємства в області
і будемо продовжувати стежити за безпекою наших співробітників в регіоні.
Стан клінічних випробувань
AbbVie робить усе можливе, щоб мінімізувати перешкоди в лікуванні та догляді за нашими пацієнтами
та учасниками клінічних випробувань. Ми призупинили нові клінічні дослідження та припинили набір
поточних досліджень в Україні та Росії. Ми прагнемо забезпечити нашим учасникам клінічних
випробувань доступ до досліджуваних ліків, які їм потрібні.
Гуманітарна/Благодійна відповідь
Загалом AbbVie пожертвувала 1 мільйон доларів некомерційним партнерам на медичне
обслуговування та поставки для України та українських біженців. Наша благодійна діяльність
зосереджена на гуманітарній підтримці, підтримці співробітників і пожертв:
1. Пожертвування необхідних ліків українському уряду та нашим партнерам з ліквідації наслідків
стихійних лих.
2. Надання допомоги та додаткової фінансової підтримки українським працівникам та їхнім
найближчим родинам.
3. Подвоєння пожертвувань співробітників Фонду AbbVie для вибраних партнерів з надання
допомоги при катастрофах, які активно працюють з гуманітарною допомогою в Україні та
сусідніх країнах.
Оскільки ця ситуація розвивається, ми продовжимо співпрацю з нашими некомерційними партнерами
та співробітниками, щоб підтримати зусилля з надання допомоги, оскільки ми сподіваємося на мирне
вирішення.

