Boehringer-Ingelheim
Donations: Boehringer-Ingelheim donated USD 5 million for humanitarian aid to Ukraine.
Support: We are working closely with our non-governmental organization (NGO) partners Direct Relief,
Americares and MAP International to identify where Boehringer Ingelheim medicines are needed most. Todate, BI Cares has donated more than 14,000 units of Boehringer Ingelheim respiratory and chronic disease
medications, as identified for immediate need by in-country partners, including Kharkiv City Council and
the Ukrainian Ministry of Health, valued at more than USD 5 million. "The ongoing war in Ukraine touches
all of us at Boehringer Ingelheim deeply. Our thoughts are with our colleagues, their families and all
Ukrainians. We are committed to helping those in need and to assisting those who help. From the start of
the war our priority has been to support our nearly 100 colleagues and their families in Ukraine.
We continue to see many support initiatives across our company, from donating to accommodating
refugees. We facilitate these efforts by giving colleagues in Europe up to 10 volunteering days to help. We
have made an initial EUR 2.5 million financial donation to emergency relief organizations in the early days
of the war and started an ongoing process of medicines donations for Ukraine.
We realize that the war will have a long-term impact. We want to be there for Ukrainians not only now,
but also when they can start rebuilding their country. We will therefore donate 12 monthly payments of
each EUR 1 million to the Polish and German Red Cross organizations, from this month.
Providing people with the – often life-saving – medicines they need has always been our absolute priority.
We do everything to keep supplying people in Ukraine, which is not easy now. We have also provided
medicines to people in Russia for the past 30 years. We believe we cannot leave them without their
medication now. This includes patients participating in current clinical trials.
Our operations in Russia will be limited to the supply of medicines and in full compliance with the sanctions
imposed on the country.
The situation in the region will remain volatile in the coming period and we are closely following
developments. We all hope that the aggression against Ukraine and the horrible suffering of Ukrainians will
soon come to an end.
________
“On behalf of the Board of Managing Directors, I would like to express our feelings of sorrow and
consternation over the start of a war in the middle of Europe. This affects people across the region, where
families have members on both sides of the border, and where sons and daughters are called to duty in a
war that only brings suffering and pain”, says Hubertus von Baumbach, Chairman of the Board of Managing
Directors. “War can never be accepted as the means of resolving conflicts.”

It was in February 1992 that we established our presence in Ukraine and Russia, which has grown to a
total of nearly 800 employees today. ""During these 30 years, we have achieved many milestones together
in the interest of health, for the benefit of patients, and in the interest of life. Our Ukrainian as well as
Russian colleagues have become integral members of the Boehringer Ingelheim family,” Hubertus von

Baumbach continued. ""Our thoughts are with them, as well as the many people who simply want to live
in peace. On behalf of my colleagues, my deepest sympathies are with them all.”
Many colleagues are working to ensure the safety and well-being of our employees and their families in
any way possible. We are in close contact with our Ukrainian colleagues. We also decided to grant up to
10 extra working days for Ukraine-related volunteering to our employees in Europe who wish to take time
off to provide support.
At the same time, we are seeking to limit the impact of the conflict on the supply of medicines to patients
for humanitarian reasons across both countries. “We would like to thank all who have worked tirelessly
during the past days to provide help wherever help can be provided.” Hubertus von Baumbach promises:
“We will do everything to help our impacted colleagues, their families and communities.”
Пожертви: Boehringer-Ingelheim пожертвували 5 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.
Підтримка: Ми тісно співпрацюємо з нашими неурядовими організаціями, партнерами Direct Relief,
Americares та MAP International, щоб визначити, де найбільш потрібні ліки Boehringer Ingelheim. На
сьогоднішній день компанія BI Cares передала понад 14 000 одиниць лікарських засобів Boehringer
Ingelheim від респіраторних та хронічних захворювань, визначених як негайна потреба внутрішніми
партнерами, включаючи Харківську міську раду та Міністерство охорони здоров’я України. «Війна, що
триває в Україні, глибоко торкається всіх нас у Boehringer Ingelheim. Наші думки з нашими колегами,
їхніми родинами та всіма українцями. Ми прагнемо допомагати тим, хто потребує допомоги, і тим,
хто допомагає. З початку війни нашим пріоритетом була підтримка майже 100 наших колег та їхніх
сімей в Україні.
Ми продовжуємо бачити багато ініціатив щодо підтримки в нашій компанії, від пожертвувань до
розміщення біженців. Ми сприяємо цим зусиллям, надаючи колегам у Європі до 10 днів волонтерства
задля допомоги. Ми зробили початкову фінансову пожертву в розмірі 2,5 мільйона євро організаціям
екстреної допомоги в перші дні війни та розпочали поточний процес пожертвування лікарських
засобів для України.
Ми усвідомлюємо, що війна матиме довгострокові наслідки. Ми хочемо бути поруч з українцями не
лише зараз, а й тоді, коли вони зможуть розпочати відбудову своєї країни. Тому з цього місяця ми
жертвуватимемо 12 щомісячних платежів по 1 мільйону євро польським та німецьким організаціям
Червоного Хреста.
Забезпечення людей – часто життєво-необхідними – ліками завжди було нашим абсолютним
пріоритетом. Ми робимо все, щоб продовжувати постачання людям в Україну, що зараз непросто.
Протягом останніх 30 років ми також надаємо ліки людям у Росії. Ми віримо, що зараз не можемо
залишити їх без ліків. Це включає пацієнтів, які беруть участь у поточних клінічних випробуваннях.
Наші операції в Росії будуть обмежуватися постачанням ліків і повністю відповідати санкціям,
запровадженим проти країни.
Ситуація в регіоні залишатиметься нестабільною в найближчий період, і ми уважно стежимо за
розвитком подій. Ми всі сподіваємося, що агресія проти України та жахливі страждання українців
незабаром закінчаться.
________
«Від імені Ради керуючих директорів я хотів би висловити наші почуття скорботи та жаху з приводу
початку війни в центрі Європи. Це впливає на людей у всьому регіоні, де сім’ї мають родичів по
обидва боки кордону, і де сини та дочки призиваються на службу у війні, яка приносить лише

страждання та біль», – говорить Губертус фон Баумбах, Голова Ради правління директорів. «Війну
ніколи не можна сприймати як засіб вирішення конфліктів».
У лютому 1992 року ми почали працювати в Україні та Росії, наша присутність сьогодні зросла до
майже 800 співробітників. «Протягом цих 30 років ми разом досягли багатьох успіхів в інтересах
здоров’я, на благо пацієнтів та в інтересах життя. Наші українські та російські колеги стали
невід’ємними членами родини Boehringer Ingelheim», – продовжив Губертус фон Баумбах. «Наші
думки з ними, а також з багатьма людьми, які просто хочуть жити в мирі. Від імені моїх колег я
висловлюю їм глибокі співчуття».
Багато колег працюють над тим, щоб забезпечити безпеку та благополуччя наших співробітників та
їхніх сімей усіма можливими способами. Ми в тісному контакті з нашими українськими колегами. Ми
також вирішили надати до 10 додаткових робочих днів для волонтерства, пов’язаного з Україною,
нашим співробітникам в Європі, які бажають взяти відпустку для надання підтримки.
У той же час ми прагнемо обмежити вплив конфлікту на постачання пацієнтів ліками з гуманітарних
міркувань в обох країнах. «Ми хочемо подякувати всім, хто невтомно працював протягом останніх
днів, щоб надати допомогу всюди, де це можливо». Губертус фон Баумбах обіцяє: «Ми зробимо все,
щоб допомогти нашим постраждалим колегам, їхнім родинам та громадам».

