Μεθοδολογικό Σημείωμα Δημοσιοποίησης της AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε. για το έτος 2021.
Ως μέλος του EFPIA και βάσει του Νόμου 4316/2014, η AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε. δεσμεύεται να εξασφαλίσει ότι η
φύση και το εύρος των παροχών της προς τους Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ) και προς τους Επιστημονικούς
Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.) είναι διαυγή στο ευρύ κοινό. Ως εκ τούτου, η AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε. έχει
δημοσιοποιήσει άμεσες ή έμμεσες παροχές της προς Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς
Φορείς (Ε.Υ.Φ.) για το ημερολογιακό έτος 2021.
Οι παροχές της AbbVie Φαρμακευτικής Α.Ε. προς Ε.Υ. στο πλαίσιο Επιστημονικών Εκδηλώσεων προώθησης
πωλήσεων από Εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, όπως αυτές ορίζονται στην Εγκύκλιο του Ε.Ο.Φ. με
Αριθμό Πρωτοκόλλου 81152/22.9.2017 θα δημοσιοποιηθούν ονομαστικά ενώ, οι παροχές στο πλαίσιο Συνεδρίων
Επιστημονικού περιεχομένου, θα δημοσιοποιηθούν συγκεντρωτικά, λαμβάνοντας υπ όψιν τις υπ’ αρ. 5/2016 και
2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Oι παροχές προς Ε.Υ.Φ. θα
δημοσιοποιηθούν ονομαστικά. Ο χρόνος δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο δε θα υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
Αυτό το Μεθοδολογικό Σημείωμα παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο και τη μέθοδο που η AbbVie Φαρμακευτική
Α.Ε., έχει καταγράψει και δημοσιοποιήσει τις σχετικές πληροφορίες, βάσει του Νόμου 4316/2014.
Περίοδος αναφοράς/Παροχές που αναφέρονται:
Η δημοσιοποίηση της AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε. περιλαμβάνει τις παροχές που παρασχεθήκαν από την 1η
Ιανουαρίου 2021 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021
Η 18η Φεβρουαρίου 2022, έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για τις παροχές που πληρούν τις προϋποθέσεις
για δημοσιοποίηση κατά το τρέχον έτος. Συναλλαγές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας αυτής της
ημερομηνίας θα δημοσιευθούν στο επόμενο έτος.
Αποδοχή Δημοσίευσης των Ε.Υ. / Ε.Υ.Φ (όπου αυτό ισχύει)
Στις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ της AbbVie Φαρμακευτικής Α.Ε. και των Ε.Υ./ Ε.Υ.Φ. που σχετίζονται
με παροχές, δύναται να υπάρχει σχετικό τμήμα της όπου οι Ε.Υ./ Ε.Υ.Φ. ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις
δημοσίευσης που έχει η AbbVie.
Υποβολή Διπλών Καταχωρήσεων:
Όπου αυτό είναι δυνατό, οι παροχές υποβάλλονται στους συγκεκριμένους επαγγελματίες υγείας. Αν η παροχή
έχει παρασχεθεί στην εταιρεία ενός Ε.Υ. η παροχή θα υποβληθεί στην εταιρεία.
Αριθμός Ε.Υ. / Ε.Υ.Φ. που δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά:
Κάθε κατηγορία παροχών που δημοσιοποιείται συγκεντρωτικά, περιλαμβάνει τον αριθμό των Ε.Υ. και Ε.Υ.Φ. στους
οποίους παρασχέθηκε αντίστοιχη παροχή. Κάθε Ε.Υ. / Ε.Υ.Φ. που έλαβε παροχή υπολογίζεται ως ένα παραλήπτης σε
κάθε κατηγορία.
Διασυνοριακές Παροχές:
Στη δημοσιοποίηση της AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε., περιλαμβάνονται και οι παροχές από θυγατρικές της AbbVie
(παγκοσμίως) προς Ε.Υ. και Ε.Υ.Φ. που εδρεύουν στην Ελλάδα.
Χορηγία που πραγματοποιείται μέσω Διοργανωτή Συνεδρίου (PCO)
Στην περίπτωση παροχής χορηγίας μέσω τρίτου PCO, η παροχή δημοσιεύεται στο όνομα του HCO.
Πληρωμές στα πλαίσια της χορηγίας που πραγματοποιούνται σε περισσότερους από έναν Ε.Υ.Φ.:
Σε περιπτώσεις χορηγιών, όπου συμμετέχουν διαφορετικοί Ε.Υ.Φ., θεωρήθηκε ότι κάθε Ε.Υ.Φ. έλαβε ίσο μερίδιο και
δημοσιεύτηκε ανάλογα.
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Ορισμοί Παροχών:
Ορισμός Παροχής προς Ε.Υ., όπως:
•

Αμοιβή για Συμβουλευτικές και άλλες Υπηρεσίες:
• Υπηρεσίες ως ομιλητής (περιλαμβανομένης της σχετικής προπαρασκευαστικής εργασίας)
• Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες
(περιλαμβανομένης της σχετικής προπαρασκευαστικής εργασίας)
• Καθήκοντα προεδρεύοντος σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις και Συναντήσεις
• Εκπαίδευση
• Εκπαιδευτικές/Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Σημείωση: Όπου η AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε. γνωρίζει την ταυτότητα ενός συμμετέχοντα σε έρευνα αγοράς
(μονή τυφλή έρευνα αγοράς), η αμοιβή(ές) θα δημοσιοποιηθούν υπό αυτή την κατηγορία.
•

‘Έξοδα που σχετίζονται με την παροχή Συμβουλευτικών και άλλων Υπηρεσιών, όπως:
• Πτήσεις
• Ξενοδοχείο/Διαμονή
• Άλλα έξοδα μεταφοράς (τρένο, ταξί, λεωφορείο, μετρό)

Σημείωση: Όπου τα ανωτέρω έξοδα δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν από τις αμοιβές (εξαιτίας περιορισμών
του συστήματος), οι εν λόγω δαπάνες θα δημοσιευθούν μαζί με τη σχετική Αμοιβή του Ε.Υ. για Συμβουλευτικές
και άλλες Υπηρεσίες.
•

Κάλυψη κόστους συμμετοχής σε επιστημονικές εκδηλώσεις/Συνέδρια, π.χ., επιχορήγηση για κόστος
εγγραφής, μετάβασης και διαμονής όπως:
• Εγγραφή σε Συνέδριο/Επιστημονική Εκδήλωση
• Πτήσεις
• Ξενοδοχείο/Διαμονή
• Άλλα έξοδα μετακίνησης (τρένο, ταξί, λεωφορείο, μετρό)

Ορισμός Παροχής προς Ε.Υ.Φ., όπως:
•

Συμβάσεις χορηγίας με Ε.Υ.Φ./τρίτα μέρη (PCO) που έχουν οριστεί από τους Ε.Υ.Φ. για τη διαχείριση μιας
επιστημονικής εκδήλωσης. Όταν η χορηγία περιελάμβανε επίσης διάφορα έξοδα ως τμήμα του χορηγικού
πακέτου π.χ. εστίαση συμμετεχόντων ή άλλες μορφές χορηγίας, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή της
εκδήλωσης (π.χ. ενοικίαση χώρου, οπτικοακουστικός εξοπλισμός κ.ά), τότε η χορηγία συμπεριλήφθηκε ως
παροχή/χορηγία.
•

Όπου η χορηγία της AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε. παρέχεται μέσω διοργανωτή συνεδρίων (PCO), η
παροχή αυτή θα δημοσιοποιηθεί στο όνομα του αποδέκτη Ε.Υ.Φ.

•

Όπου η εκδήλωση οργανώνεται από διοργανωτή συνεδρίων (PCO) (μέσω χορηγίας που παρέχεται
από την AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.) για λογαριασμό περισσότερων του ενός Ε.Υ.Φ., τότε οι παροχές
θα δημοσιοποιηθούν στο όνομα κάθε αποδέκτη Ε.Υ.Φ..

•

Δωρεές και Χορηγίες σε Ε.Υ.Φ..
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Μεθοδολογία Ημερομηνίας:
Η AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε. ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία που βασίζεται στις ημερομηνίες των παροχών,
όταν καθορίζει ποιες παροχές αποτελούν στόχο για την τρέχουσα Περίοδο Αναφοράς:
Ως Ημερομηνία Συμβάντος ορίζεται η ημερομηνία, κατά την οποία έλαβε χώρα η παροχή. Οι παροχές που
σχετίζονται με τις ακόλουθες κατηγορίες χρησιμοποιούν την Ημερομηνία Συμβάντος προκειμένου να καθοριστεί αν
η παροχή εμπίπτει στην τρέχουσα Περίοδο Αναφοράς (π.χ. εάν το συμβάν σημειώθηκε εντός της Περιόδου Αναφοράς
από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021).
• Αμοιβή για Συμβουλευτικές και άλλες Υπηρεσίες: Σχετικά έξοδα
• Κάλυψη κόστους συμμετοχής σε επιστημονικές εκδηλώσεις/Συνέδρια: Επιχορήγηση για κόστος εγγραφής.
• Κάλυψη κόστους συμμετοχής σε επιστημονικές εκδηλώσεις/Συνέδρια: Επιχορήγηση για κόστος Μετάβασης
και Διαμονής.
Ως Ημερομηνία Πληρωμής ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται η πληρωμή προς τον αποδέκτη
της παροχής. Οι παροχές που σχετίζονται με τις ακόλουθες κατηγορίες χρησιμοποιούν την Ημερομηνία Πληρωμής
προκειμένου να καθοριστεί αν η παροχή εμπίπτει στην τρέχουσα Περίοδο Αναφοράς (π.χ. εάν το συμβάν σημειώθηκε
εντός της Περιόδου Αναφοράς από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021).
• Αμοιβή για Συμβουλευτικές και άλλες Υπηρεσίες: Αμοιβή
• Συνεισφορά στο Κόστος Εκδηλώσεων: Συμβάσεις Χορηγίας
• Δωρεές
• Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D)
Εκτός Εύρους Εφαρμογής:
Μεταφορές αξίας οι οποίες:
(i)
αφορούν αποκλειστικά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.),
(ii)
δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 32 του Κώδικα του ΣΦΕΕ και στο Νόμο 4316/2014, όπως γεύματα και
ποτά, ιατρικά δείγματα, είδη αμελητέας αξίας που σχετίζονται άμεσα με την ιατρική πρακτική,
(iii)
αποτελούν μέρος των συνήθων εμπορικών συναλλαγών μεταξύ μίας φαρμακευτικής επιχείρησης και
ενός ΕΥ που κατ’ επάγγελμα ασκεί εμπορία φαρμάκων (όπως π.χ. φαρμακοποιοί, χονδρέμποροι) ή/και
ενός Ε.Υ.Φ – δηλ. οικονομικές συναλλαγές μέσα στην αλυσίδα διανομής φαρμάκων.
ΦΠΑ:
Όπου εφαρμόζεται, η δημοσιοποίηση πληρωμών σε Ε.Υ. και Ε.Υ.Φ. περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α. με την εξαίρεση τις
δωρεές στις οποίες δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Οι διασυνοριακές παροχές μπορεί να περιλαμβάνουν ή και όχι τον
Φ.Π.Α. ανάλογα με την θυγατρική εταιρεία.
Νόμιμες Παρακρατήσεις:
Η τυχόν τιμητική αμοιβή για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που κατατίθεται στον Ε.Υ. περιλαμβάνει τις νόμιμες
παρακρατήσεις.
Παρακρατούμενοι Φόροι:
Ειδικότερα, για τους Ε.Υ. του ΕΣΥ και τους Πανεπιστημιακούς Ε.Υ. τυχόν τιμητικές αμοιβές κατατίθενται στους
προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία φορείς (ΕΛΚΕΑ ή ΕΛΚΕ αντίστοιχα), οι οποίοι τις αποδίδουν στους
δικαιούχους Ε.Υ. μετά τις κατά περίπτωση παρακρατήσεις.
Όπου εφαρμόζεται, για υπηρεσίες που παρέχονται σε τοποθεσίες εκτός Ελλάδας, τα ποσά των παροχών για τιμητικές
αμοιβές θα αναφέρονται όπως στη σύμβαση.
Νόμισμα:
Όλες οι πληροφορίες αναφέρονται σε Ευρώ.
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Συναλλαγματική Ισοτιμία:
Όπου οι παροχές καταγράφονται σε ξένο νόμισμα, τα ποσά μετατρέπονται στο τοπικό νόμισμα με βάση τις Μηνιαίες
Μέσες Ισοτιμίες. Ο μήνας καθορίζεται από την ημερομηνία της παροχής.
Στρογγυλοποίηση:
Για κάθε Ε.Υ./E.Y.Φ., οι παροχές για κάθε κατηγορία αναφοράς στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο ποσό σε Ευρώ.
Το Συνολικό Ποσό για κάθε Ε.Υ./Ε.Υ.Φ. αντιπροσωπεύει το άθροισμα των ποσών για την κατηγορία αναφοράς.
Πολυετείς συμβάσεις:
Για πολυετείς συμβάσεις, οι παροχές που δημοσιεύονται μπορεί να περιλαμβάνουν το σύνολο του ποσού της
σύμβασης με βάση την ημερομηνία της τελευταίας πληρωμής.
Έρευνα και Ανάπτυξη:
Για το σκοπό της δημοσιοποίησης, λαμβάνονται υπόψη οι αμοιβές προς Ε.Υ. ή Ε.Υ.Φ. που σχετίζονται με το σχεδιασμό
ή τη διεξαγωγή εργασιών σχετικών με την Έρευνα και την Ανάπτυξη (R&D):
• μη κλινικές μελέτες
• κλινικές μελέτες • μη παρεμβατικές μελέτες που έχουν προοπτικό χαρακτήρα και αφορούν τη συλλογή δεδομένων ασθενών από ή
για λογαριασμό ενός ή μίας ομάδας Ε.Υ. συγκεκριμένα για τη μελέτη.
Η συγκεντρωτική δημοσιοποίηση περιλαμβάνει μεταφορές αξίας από την AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε. προς Ε.Υ., Ε.Υ.Φ.,
καθώς και αυτές που αφορούν τη μητρική εταιρία, τις θυγατρικές της και τις κοινοπραξίες (όπως αυτό ορίζεται από
τη σύμβαση).
Κλινικές μελέτες με αναδρομικά στοιχεία, περιλαμβανομένων παροχών άμεσα ή έμμεσα προς Ε.Υ., Ε.Υ.Φ., έχουν
δημοσιοποιηθεί σε ατομικό επίπεδο ως αμοιβή για παροχή υπηρεσιών.
Βιολογικά δείγματα και ουσίες υπό έρευνα θα εξαιρεθούν από την δημοσιοποίηση για Έρευνα και Ανάπτυξη. Αυτές
οι ουσίες υπό έρευνα υπόκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2001/20/EΕ περί Κλινικών Μελετών (η χρήση τους
υποβάλλεται στη διαδικασία έγκρισης κλινικών μελετών).
Ο δανεισμός εργαστηριακού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διεξαγωγή της μελέτης και θα
επιστραφεί στην AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε. στο τέλος της μελέτης δεν θα δημοσιοποιηθεί στο συγκεντρωτικό ποσό
για Έρευνα και Ανάπτυξη.
Διαμάχες Μετά τη Δημοσίευση
Η AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε. θα εξετάσει διεξοδικά τα αιτήματα και τις διαφορές που ανακύπτουν με τους
Ε.Υ./Ε.Υ.Φ. σε σχέση με τη δημοσιοποίηση. Οιεσδήποτε αλλαγές που προκύπτουν από τις ανωτέρω διαφορές, υπό
την προϋπόθεση της εσωτερικής εξέτασης και έγκρισης της AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε., θα δημοσιεύονται σε
ανανεωμένο report.
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AbbVie Pharmaceuticals SA Transparency Disclosure Methodological Notes for Reporting Year 2021
As a member company of EFPIA and based on Law 4316/2014, AbbVie Pharmaceuticals SA is committed to ensure
that the nature and scope of transfers of value (ToV) with healthcare professionals (HCPs) and healthcare organisations
(HCOs) are clear and transparent to the public. Therefore, AbbVie Pharmaceuticals SA has published applicable ToV
provided directly or indirectly to HCPs or HCOs for the 2021 calendar year.
ToV to HCPs by AbbVie Pharmaceuticals SA, in the context of Scientific Events for the promotion of sales by
pharmaceutical companies under EOF’s (National Organization for Medicines) responsibility, as set forth in EOF
Circular with Reference No. 81152/22-9-2017, will be disclosed on an individual basis, while ToV in the context of
Scientific Conferences with scientific content will be disclosed on an aggregated basis, in accordance also with the
opinions 5/2016 and 2/2017 of the Hellenic Data Protection Authority. ToV to HCOs will be disclosed on an individual
basis. The internet disclosure will remain available for a period of no more than three (3) years from the date of
publication.
This Methodological Note provides guidance on how AbbVie Pharmaceuticals SA has recorded and publicly reported
this information in accordance with the current editions of Law 4316/2014.
Reporting period / Reportable ToV:
The AbbVie Pharmaceuticals SA 2021 disclosure includes applicable ToV during the period between 1 January 2021
and 31 December 2021.
Transactions processed after 18 February 2022 date will be considered for the next report.
Transparency Acknowledgment from HCPs or HCOs (where applicable):
Agreements between AbbVie Pharmaceuticals SA and HCPs/HCOs relating to ToV may have included a Transparency
section where HCPs and HCOs were notified of AbbVie’s Transparency disclosure obligations.
Multiple Licensed HCPs:
HCPs with licenses authorizing them to practice in more than one country, including Greece, may have ToV disclosed
in multiple country reports.
Non-Duplication:
Whenever possible, ToV are disclosed to the respective HCPs. If ToV is provided to the company of an HCP, the ToV
will be attributed to the company.
HCP/HCO Number of Recipients Reported at an Aggregate Level:
Each category of ToV reported at an aggregate level includes the number of HCPs/HCOs provided with a ToV. Each
HCP/HCO that received a ToV is counted as one recipient in each category.
Cross Border Interactions:
Reportable ToV provided by AbbVie affiliates (worldwide) to Greece HCPs/HCOs have been included.
Support/Sponsorship Payments Made Through a Professional Conference Organizer (PCO)
In the case of indirect support, or sponsorship made through a third party PCO, the ToV is published in the name of
the HCO.
Sponsoring Payments Made to More Than One HCO:
In the case of sponsorship agreements where different HCOs have participated, it was assumed that each HCO received
an equal share and was published for each HCO.
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ToV Definitions:
HCPs ToV Definition, such as:
•

Fee for Service and Consultancy
• Speaker fee (including associated preparation work)
• Advisory Boards and other consultancy engagements (including associated preparation work)
• Chairing a meeting
• Training
• Educational/Scientific Events

Note: Where AbbVie knows the identity of a market research participant (single blind market research), the fee(s)
will be disclosed under this category.
•

Related expenses agreed in the Fee for Service or consultancy contract, such as:
• Flights
• Hotel
• Other transportations costs (train, taxi, bus, underground)

Note: Where incidental expenses are immaterial and unable to be disaggregated from the fees, said expenses will
be disclosed under the Fee for Service and Consultancy Fees category.
•

Contribution to cost of events e.g., sponsorship for registration fees, travel, and accommodation, such as:
• Congress/Meeting registration
• Flights
• Hotel
• Other transportations costs (train, taxi, bus, underground)

HCOs ToV Definition:
•

Sponsorship agreements with HCOs/third parties (professional conference organizers) appointed by HCOs to
manage an event, such as part funded independent education events. When sponsorship also included
catering costs and any other forms of funding (e.g., logistical costs) as part of a sponsorship package these are
disclosed as a ToV (sponsorship).
• Where the AbbVie sponsorship is provided through a professional conference organizer (PCO), the
ToV will be disclosed in the name of the recipient HCO.
• Where a vendor is organizing an event (via AbbVie provided sponsorship) on behalf of more than one
HCO, then the ToV will be disclosed in the name of each HCO recipient.

•

Donations and Grants to HCOs and Benefits in Kind to HCOs

Date Methodology:
AbbVie followed the date methodology when determining which ToV are in scope for current reporting cycle:
Event Date is defined as the date the expense occurred. ToV related to the following categories will use the Event
Date when determining applicability for current year reporting requirements (e.g., did the event occur within the
reporting period 1 January 2021 to 31 December 2021).
• Fee for Service and Consultancy: Expenses
• Contribution to Cost of Events: Registration Fees
• Contribution to Cost of Events: Travel and Accommodation
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Paid Date is defined as the date the payment was provided to the covered recipient. ToV related to the following
categories use the Paid Date when determining applicability for current year reporting requirements (e.g., did the
payment occur within the reporting period 1 January 2021 to 31 December 2021).
• Fee for Service and Consultancy: Fee
• Contribution to Cost of Events: Sponsorship Agreements
• Grants and Donations
• Research and Development
Out of Scope:
Transfers of value that:
i)
are solely related to over-the-counter medicines.
ii)
are not listed in Article 32 of SFEE Code and Law 4316/2014, such as items of medical utility, meals and drinks
and medical samples.
iii)
are part of ordinary course of purchases and sales of medicinal products by and between AbbVie and HCP
(such as a pharmacist) or an HCO.
VAT:
Where applicable, disclosure of payments does include VAT except for grants and donations. Cross border ToV may or
may not include VAT depending on the submitting source.
Social Benefits:
Where applicable, disclosure of payments does not include Social Benefits.
Withholding Taxes:
The fee for services paid to the HCP includes applicable legal deductions. More specifically, for HCPs of the National
Health System (NHS) and University HCPs, fee for services is deposited to law-specified HCOs (ELKEA or ELKE
respectively). These HCOs are providing the fee to the HCPs after making the relevant deductions, wherever applicable.
Where applicable, for services provided in locations outside of Greece, ToV amounts will be reported as in the contract
agreement.
Currency:
All information is reported in EURO.
Exchange Rate:
Where ToV were captured in foreign currency, amounts were converted to local currency based on Monthly Average
Rates.
Rounding:
For each HCP/HCO, ToV for each reporting category are rounded to the nearest EURO. The Total Amount for each
HCP/HCO represents the sum of the reporting category amounts.
Multiyear Contracts:
Activities with ToV, crossing calendar years may have the contracted full amount disclosed using the date of last
payment.
Research and Development:
For the purpose of disclosure, research and development (R&D) ToV are ToV to HCPs or HCOs related to the planning
or conduct of:
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•
•
•

non-clinical studies
clinical trials
non-interventional studies that are prospective in nature and involve the collection of data from, or on behalf
of, individual or groups of HCPs specifically for the study.

The total aggregate disclosure includes ToV made by AbbVie Pharmaceuticals SA to HCPs/HCOs, as well as those made
by its parent company, subsidiaries, and joint ventures (as required by the partner agreement).
Clinical trials with retrospective elements, including ToV direct or indirect to HCPs/HCOs, have been disclosed at an
individual level as a fee for service.
Biological samples and investigational compounds will be excluded from R&D disclosures. These compounds are
subject to provisions under the Clinical Trial Directive (their use is submitted in the clinical trial approval process).
Lending of laboratory equipment that is used exclusively for conducting a study and will be returned to AbbVie at the
end of the study will not be disclosed in the R&D aggregate amount.
Post Publication Disputes
AbbVie will review and investigate disputes with HCPs/HCOs relative to our transparency reports. Any changes
resulting from this review will be published in an updated report.
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