
 
 

 

 

 

Takeda 

Donations: Takeda donated USD 2.31 million for humanitarian aid to Ukraine. 

Support:  Takeda has decided to take further action to discontinue activities in Russia that are not essential 

to maintaining a supply of medicines to patients. This includes suspending all new investments, suspending 

advertising and promotion, not initiating new clinical trials, and stopping enrollment of new patients in 

ongoing clinical trials. Notwithstanding, we are adhering to all international sanctions imposed on Russia. 

Our focus only on essential activities is consistent with our values and ethical responsibility to those who 

depend on our treatments. We are donating medicines to hospitals working to provide care around the 

clock to patients in need, and will continue to evaluate ways to provide additional support services for 

patients and the treatment community. Our colleagues around the world are helping those in need in 

Ukraine by contributing with their personal donations to several local and global non-governmental 

organizations. 

As the conflict and humanitarian crisis in Ukraine continues, we are announcing an update to our company 

position in Russia. 

We will be increasing our humanitarian relief efforts, including monetary and medicine donations to benefit 

people affected by the conflict in Ukraine, and we will continue to assess new ways to provide support as 

we look to meet the needs of patients across the region. 

Takeda will continue to monitor the situation closely and take appropriate actions grounded in our values. 

Пожертви: Takeda пожертвували 2.31 мільйона доларів на гуманітарну допомогу Україні. 

Підтримка: Такеда вирішила вжити подальших дій, щоб припинити діяльність у Росії, яка не є 

необхідною для забезпечення постачання ліків пацієнтам. Це включає призупинення всіх нових 

інвестицій, призупинення реклами, припинення нових клінічних випробувань та припинення прийому 

нових пацієнтів у поточних клінічних випробуваннях. Незважаючи на те, ми дотримуємося всіх 

міжнародних санкцій, запроваджених проти Росії, наша зосередженість лише на основних видах 

діяльності відповідає нашим цінностям та етичній відповідальності перед тими, хто залежить від 

нашого лікування. Ми даруємо ліки лікарням, які працюють над наданням цілодобової опіки 

пацієнтам, які цього потребують, і продовжуватиме оцінювати способи надання додаткових послуг 

підтримки пацієнтів та медичної спільноти. Наші колеги по всьому світу допомагають потребуючим в 

Україні, вносячи свої особисті пожертви до кількох місцевих та світових неурядових організацій. 

Оскільки конфлікт і гуманітарна криза в Україні тривають, ми оголошуємо оновлення позиції нашої 

компанії в Росії. 



 
Ми будемо збільшувати наші зусилля з надання гуманітарної допомоги, включаючи грошові 

пожертвування та пожертвування лікарських засобів на користь людей, які постраждали від 

конфлікту в Україні, і ми продовжимо оцінювати нові способи надання підтримки, прагнучи 

задовольнити потреби пацієнтів у всьому регіоні. 

Takeda продовжить уважно стежити за ситуацією та вживати відповідних дій, базуючись на наших 

цінностях. 

 


