Celgene Corporation
MEΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το οποίο συνοψίζει τη μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιείται για την κατάρτιση δημοσιοποιήσεων
μεταφορών αξίας προς επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και οργανισμούς στον τομέα της
υγείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κώδικα Πρακτικής για την Προώθηση των
Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Προϊόντων . (ο “Κώδικας”).

Εισαγωγή
Η Celgene Corporation (“Celgene”) εμπορεύεται και πωλεί μέσω τοπικού διανομέα (τρίτου)– την
Genesis Pharma (Cyprus) Limited, (“Κυπριακή Εταιρεία Διανομής”) – έξι φαρμακευτικά προϊόντα
στην Κύπρο.
Η Celgene επίσης συνεργάζεται με τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα για τη διενέργεια
προκλινικών ερευνών και κλινικών δοκιμών στην Κύπρο.
Κατά την διενέργεια αυτών των δραστηριοτήτων, η Celgene συνεργάζεται με επαγγελματίες στον
τομέα της υγείας1 των οποίων οι καταχωρημένες επαγγελματικές διευθύνσεις βρίσκονται στην
Κύπρο καθώς και με οργανισμούς στον τομέα της υγείας1 που εδρεύουν στην Κύπρο.
Η δημοσιοποίηση στοιχείων που η Celgene έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της αφορά τις
μεταφορές αξίας που η Celgene έχει πραγματοποιήσει σε τέτοιους επαγγελματίες στον τομέα της
υγείας και οργανισμούς στον τομέα της υγείας κατά τη διάρκεια του έτους 2017 στο βαθμό που
αυτές οι μεταφορές αξίας εμπίπτουν στις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης της Celgene όπως αυτές
ορίζονται στα άρθρο 24 του Κώδικα.

Μεθοδολογία
Τα δεδομένα βάσει των οποίων γίνονται οι δημοσιοποιήσεις της Celgene, συλλέγονται και
καταρτίζονται από το Γραφείο Διαφάνειας Δαπανών της Celgene Corporation το οποίο βρίσκεται
στο Σάμιτ, Νιου Τζέρσεϊ. Το Γραφείο Διαφάνειας Δαπανών είναι υπεύθυνο για τη δημοσιοποίηση
των μεταφορών αξίας σε επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και οργανισμούς στον τομέα της
υγείας που γίνονται από οποιαδήποτε θυγατρική της Celgene Corporation σε παγκόσμιο επίπεδο
σύμφωνα με τους σχετικούς τοπικούς νόμους και τους κώδικες δεοντολογίας.
Προκειμένου να προετοιμαστεί για τη συμμόρφωση με τα άρθρο 24 του Κώδικα, το Γραφείο
Διαφάνειας Δαπανών αρχικά εντόπισε όλες τις πιθανές πηγές πληροφοριών εντός του οικονομικού
συστήματος της Celgene Corporation και που κατέχουν τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που θα
μπορούσαν να προσδιορίσουν οποιαδήποτε ή και όλες τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από
την Celgene. Χρησιμοποιώντας πληροφορίες που παρέχονται από την IMS Health, οι οποίες έχουν
εξακριβωθεί και συμπληρωθεί από διάφορες πηγές εμπορικών λειτουργιών της Celgene,
1 Όπως ορίζεται στο Παράρτημα 1 του Kώδικα

δημοσιοποιημένες πληροφορίες και πληροφορίες από τρίτους, το Γραφείο Διαφάνειας Δαπανών
περιόρισε την λίστα των παραληπτών των αμοιβών σε όσους υπάγονται στο πεδίο ορισμού των
επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και οργανισμών στον τομέα της υγείας όπως ορίζεται στο
Παράρτημα 1 του Κώδικα. Η Celgene χρησιμοποιεί τον IMS OneKey Code ως αποκλειστικό
αναγνωριστικό κωδικό για κάθε επαγγελματία υγείας.
Βασιζόμενη σε αυτά τα δεδομένα, η Celgene έχει καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειες και για να
δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα της όλες τις άμεσες ή έμμεσες μεταφορές αξίας οι οποίες έγιναν
μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2017 και 31ης Δεκεμβρίου 2017 και οι οποίες υπάγονται στις
υποχρεώσεις δημοσιοποίησης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 24 του Κώδικα, και εφαρμόζοντας
τους σχετικούς ορισμούς που χρησιμοποιούνται σε αυτόν. Η Celgene αναλαμβάνει να διορθώσει
ταχέως και να προσθέσει στην ιστοσελίδα της οποιαδήποτε διόρθωση ή συμπλήρωση που μπορεί
να χρειαστεί ως αποτέλεσμα μεταγενέστερων πληροφοριών από την ημερομηνία κατά την οποία
η δημοσιοποίηση υποβλήθηκε.

Τρίτα Μέρη
Η Celgene έχει συμπεριλάβει στα υποδείγματα συμβάσεων της, στη περίπτωση όπου
συμβάλλεται με τρίτα μέρη, μια δεσμευτική ρήτρα η οποία ορίζει ότι το τρίτο μέρος πρέπει να
κοινοποιήσει στην Celgene όλες τις μεταφορές αξίας προς τους επαγγελματίες στον τομέα της
υγείας και οργανισμούς στον τομέα της υγείας. Η Celgene έχει καταβάλει τις μέγιστες
προσπάθειές της προκειμένου να συμπεριληφθούν όλες οι μεταφορές αξίας οι οποίες
κοινοποιούνται στο πλαίσιο των δημοσιοποιήσεων της στην ιστοσελίδα της.

Διανομείς
H Celgene εμπορεύεται τα προϊόντα της μέσω της Κυπριακής Εταιρείας Διανομής. Εξ ’όσων η Celgene
γνωρίζει, η Κυπριακή Εταιρεία Διανομής της Celgene δημοσιοποιεί σύμφωνα με την κυπριακή
νομοθεσία και τον Κώδικα τις μεταφορές αξίας που πραγματοποιούνται εκ μέρους της και για
λογαριασμό της (Κυπριακής Εταιρείας Διανομής) προς τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας
και οργανισμούς στον τομέα της υγείας κατά τη διάρκεια του 2017 και που υπάγονται στις
υποχρεώσεις δημοσιοποίησης όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 24 του Κώδικα.

Διασυνοριακές Συναλλαγές
To Γραφείο Διαφάνειας Δαπανών της Celgene έχει εργαστεί με όλα τα τμήματα και τις θυγατρικές
της Celgene σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να συλλέξει δεδομένα σχετικά με μεταφορές αξίας
που υλοποιούνται από αυτά προς επαγγελματίες στον τομέα της υγείας που έχουν καταχωρημένη
επαγγελματική διεύθυνση στην Κύπρο και οργανισμούς στον τομέα της υγείας που εδρεύουν στην
Κύπρο.
Η Celgene έχει καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειές της προκειμένου να συμπεριληφθούν όλες
οι μεταφορές αξίας στο πλαίσιο των δημοσιοποιήσεών της στην ιστοσελίδα της.

Συναίνεση
Η Celgene έχει καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειες προκειμένου να λάβει την συναίνεση όλων
των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας προκειμένου να δημοσιοποιήσει σε ατομική βάση,
ονοματίζοντας τον παραλήπτη, και προσδιορίζοντας την αξία της μεταφοράς αξίας. Για αυτό το
σκοπό, η Celgene έχει ενσωματώσει μία δεσμευτική ρήτρα προς αυτή την κατεύθυνση στα
υποδείγματα συμβάσεων της βάσει της οποίας, σύμφωνα με τις σχετικές πολιτικές της
Celgene, όλες αυτές οι υποχρεώσεις πρέπει να τηρηθούν.

Συγκεντρωτική Δημοσιοποίηση
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες μεταφορών αξίας δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν για
νομικούς λόγους, η Celgene έχει δημοσιοποιήσει αυτές τις μεταφορές αξίας σε συγκεντρωτική
βάση.
Η Celgene έχει επίσης δημοσιοποιήσει σε συγκεντρωτική βάση τις μεταφορές αξίας οι οποίες
υπάγονται στην κατηγορία «Μεταφορές Αξίας που αφορούν στην Έρευνα και Ανάπτυξη»
σύμφωνα με το άρθρο 24.3.04 του Κώδικα.
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Φόρος
Η Celgene έχει πραγματοποιήσει τις δημοσιοποιήσεις της σχετικά με άμεσες μεταφορές αξίας
εξαιρώντας όλους τους ισχύοντες έμμεσους φόρους. Είναι βέβαια πιθανό, κάποιες έμμεσες
μεταφορές αξίας που πραγματοποιούνται από τρίτους πάροχους υπηρεσιών να έχουν υποβληθεί
σε εμάς συμπεριλαμβανομένων των φόρων.

Μεθοδολογία δεδομένων
Η Celgene έχει πραγματοποιήσει τις δημοσιοποιήσεις της που σχετίζονται με πληρωμές
μετρητών, με αναφορά στην ημερομηνία πληρωμής. Σε περίπτωση που η μεταφορά αξίας
αντιπροσωπεύει μεταφορά αξίας σε είδος, η Celgene έχει πραγματοποιήσει τη δημοσιοποίηση με
αναφορά στην ημερομηνία της εκδήλωσης.

Πολυετείς Συμβάσεις
Η Celgene δεν έχει εντοπίσει οποιαδήποτε πολυετή σύμβαση η οποία εμπίπτει στις υποχρεώσεις
της για δημοσιοποίηση για το έτος 2017.
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