Teva
Donations: Teva donated USD 11.91 million for humanitarian aid to Ukraine.
Support: Humanitarian aid includes more than 1.3 million packs of antibiotics and other essential
medicines, as well as hygiene products for infants and children.
Since the beginning of March, the Ukrainian division of the company has additionally handed over to the
Ministry of Health of Ukraine more than 350 thousand packages of medicines worth more than 750
thousand USD. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA) announced a donation of
essential medical products valued at over USD 11 million, for acute therapies in humanitarian support of
Ukrainian refugees. The donations made by Teva include approximately 27 million doses of medicines in
over 1.3 million packs of medicines, valued at over USD 10.8 million (wholesale acquisition cost), most of
which have been made in partnership with Teva's trusted long-term partner 'Direct Relief'. Many of the
Teva medicines donated are listed on the World Health Organization’s list of essential medicines, including
antibiotics, treatment for respiratory conditions, and other treatments.
Teva has also donated over 25,000 packs of antibiotics valued at approximately USD 180,000 to 'United
Hatzalah', a leading Israeli non-profit emergency and relief organization, as aid in refugee camps and field
hospitals on the border of Ukraine. The medicines arrived at the border of Ukraine last week and are helping
to treat thousands of refugees who have fled the war.
Moreover, Teva is cooperating with 'People in Need', a European NGO, to provide around 82,000 packs of
medicines valued at approximately USD 180 000 for Ukrainian infants and children struggling with poor
hygienic conditions due to the humanitarian crisis.
As a leading pharmaceutical company we are upholding our responsibility and commitment to provide
critical and essential medicine to all patients, wherever they are in the world. In accordance with Teva's
mission to provide access to quality medicines and improving the lives of patients across the world we are
currently assessing additional donations programs throughout Europe, and are maintaining dialogue with
our network of trusted partners and other international humanitarian aid organizations to understand the
emerging needs, and make a contribution through our expertise and supply chain, while doing everything
possible to also continue to supply our vast portfolio of essential medicines to other patients."

Пожертви: Teva пожертвували 11.91 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.
Підтримка: Гуманітарна допомога включає понад 1,3 мільйонів упаковок антибіотиків та інших
необхідних ліків, а також засоби гігієни для немовлят та дітей.
З початку березня український підрозділ компанії додатково передав МОЗ України понад 350 тисяч
упаковок ліків на суму понад 750 тисяч доларів. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE і TASE:
TEVA) оголосила про пожертвування основних медичних виробів на суму понад 11 мільйонів доларів
для невідкладної терапії в рамках гуманітарної підтримки українських біженців. Пожертви, зроблені
Teva, включають приблизно 27 мільйонів доз лікарських засобів у понад 1,3 мільйонах упаковок ліків
на суму понад 10,8 мільйона доларів (оптова вартість придбання), більшість з яких було зроблено у
партнерстві з надійним довгостроковим партнером Teva «Direct Relief». Багато препаратів, які були
пожертвувані Teva внесені до списку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони
здоров’я та включають антибіотики, лікування респіраторних захворювань та інші методи лікування.
Teva також передала понад 25 000 упаковок антибіотиків на суму приблизно 180 000 доларів «United
Hatzalah», провідній ізраїльській некомерційній організації для випадків надзвичайних ситуацій та
допомоги, як підтримку в таборах біженців і польових госпіталях на кордоні з Україною. Ліки прибули
на кордон України минулого тижня і допомагають лікувати тисячі біженців, які втекли від війни.
Крім того, Teva співпрацює з європейською неурядовою організацією «People In Need», щоб надати
близько 82 000 упаковок ліків вартістю приблизно 180 000 доларів США для українських немовлят та
дітей, які страждають від поганих гігієнічних умов через гуманітарну кризу.
Як провідна фармацевтична компанія, ми підтримуємо нашу відповідальність та зобов’язання
надавати критично важливі ліки всім пацієнтам, де б вони не знаходилися в світі. Відповідно до місії
Teva щодо забезпечення доступу до якісних ліків та покращення життя пацієнтів у всьому світі, ми
зараз оцінюємо додаткові програми пожертв по всій Європі та підтримуємо діалог з нашою мережею
надійних партнерів та іншими міжнародними організаціями гуманітарної допомоги, щоб зрозуміти, що
потрібно, і внести свій внесок через наш досвід та ланцюжок поставок, роблячи все можливе, щоб
також продовжувати постачати наш величезний портфель основних ліків іншим пацієнтам.

