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Našim váženým zákazníkům,  

Rádi bychom vás informovali o tom, jak společnost Henry Schein reaguje na probíhající humanitární krizi na Ukrajině a 
o možných důsledcích vypuknutí války pro náš dodavatelský řetězec a naše celosvětové působení.  

Na prvním místě, a co je nejdůležitější, otevíráme svá srdce nevinným obětem této války. Jsme odhodláni pomáhat 
civilistům uprostřed ozbrojeného konfliktu tím, že podporujeme lékařské týmy poskytující zdravotní péči, která 
zmírňuje utrpení lidí na Ukrajině a těch, kteří z ní prchají. Stejně jako kdekoli jinde a na jakémkoli kontinentu nás bolí, 
když sledujeme vypuknutí války a ztráty na životech, a můžeme jen doufat, že válka na Ukrajině skončí brzy a s 
minimálním utrpením.  

Do té doby bude společnost Henry Schein podporovat ukrajinský lid a uprchlíky před touto válkou počáteční částkou 
nejméně 350 000 dolarů v hotovosti a ve formě výrobků, a bude spolupracovat se svými dlouholetými partnery 
působícími v oblasti humanitární pomoci, aby bylo vše bezpečně dopraveno na místo určení. Kromě toho společnost a 
nadace Henry Schein Cares Foundation dorovná příspěvky od členů našeho týmu Schein na podporu probíhající 
humanitární krize až do výše 25 000 USD.  

Pokud jde o důsledky války pro dodavatelský řetězec, nejsme si v současné době vědomi žádných přímých problémů v 
dodavatelském řetězci, které by souvisely s válkou na Ukrajině. Společnost Henry Schein využívá svého celosvětového 
působení a zkušeností s dodavatelským řetězcem k obstarávání produktů a zajištění dodávek našim zákazníkům a 
průběžně spolupracujeme s naší celosvětovou sítí dodavatelů, abychom minimalizovali případné výpadky. Pokud by 
došlo k nedostatku určitého výrobku, uděláme vše pro to, abychom zajistili adekvátní dostupnost alternativních 
výrobků. Samozřejmě, pokud by se podmínky v celosvětovém dodavatelském řetězci zdravotnických výrobků nebo jiné 
aspekty naší činnosti nějak zásadně změnily, určitě vás budeme informovat.   

Pár slov závěrem: Tato válka je pro mě osobní záležitostí. Moji rodiče uprchli v únoru 1936 z nacistického Německa 
před pronásledováním a počínající válkou v Evropě a našli tehdy útočiště před režimem v Jihoafrické republice. Jako 
syn uprchlíků jsem šokován a zděšen z opětovného vypuknutí války v Evropě - 77 let po skončení druhé světové války. 
Zatímco na humanitární krizi musíme reagovat okamžitě, trvalejší prací, která je snahou všech lidí dobré vůle, je 
neustálé úsilí o prosazování hodnot mírového světa. Tato práce nikdy nekončí, jak je nám nyní bolestně připomenuto, 
ale není o nic méně naléhavá, chceme-li se v tomto století vyhnout konfliktům a zármutku, jaké postihly Evropu 
v minulém století. 

Jako vždy vám děkuji za tu čest, že vám mohu být nablízku. 

S úctou,  

 
Stanley M. Bergman 

Předseda představenstva a generální ředitel 


