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CZĘŚĆ I — PODSUMOWANIE PROSPEKTU 

VISA AMF NUMER 17-305 Z DNIA 29 CZERWCA 2017 R. 

Podsumowanie składa się z informacji wymagających ujawnienia, zwanych „Elementami”. Elementy te są 
ponumerowane jako Działy A – E (A.1 – E.7).  

Niniejsze Podsumowanie zawiera wszystkie Elementy, które muszą znajdować się w podsumowaniu 
dotyczącym tego rodzaju papierów wartościowych oraz Emitenta. Ponieważ niektóre Elementy nie muszą 
być opisane w Podsumowaniu, w numeracji Elementów mogą pojawiać się przerwy.  

Pomimo tego, że zamieszczenie pewnych Elementów w podsumowaniu jest wymagane dla danego 
rodzaju papierów wartościowych i Emitenta, może się zdarzyć, że brak jest istotnych informacji odnośnie 
do danego Elementu. W takim przypadku umieszcza się w podsumowaniu krótki opis Elementu, ze 
wzmianką „nie dotyczy”. 

DZIAŁ A — WPROWADZENIE I OSTRZEŻENIA 

A.1 Ostrzeżenie dla 
czytelnika  

Niniejsze podsumowanie powinno być traktowane jako wprowadzenie 
do prospektu. Wszelkie decyzje o inwestowaniu w papiery wartościowe 
powinny opierać się na uwzględnieniu przez inwestora prospektu jako 
całości. W przypadku gdy złożone zostanie w sądzie powództwo 
odnoszące się do informacji zawartych w prospekcie, składający je 
inwestor może, w ramach krajowego ustawodawstwa Państwa 
Członkowskiego, zostać zobowiązany do poniesienia kosztów 
przetłumaczenia prospektu przed wszczęciem postępowania 
sądowego. Odpowiedzialność cywilna spoczywa na osobach 
prezentujących niniejsze podsumowanie łącznie z wszelkimi jego 
tłumaczeniami, jedynie w wypadku, gdy treść podsumowania 
wprowadzałaby czytelnika w błąd, byłaby niezgodna z prawdą i 
niespójna w momencie odczytywania razem z innymi częściami 
prospektu lub gdyby nie przedstawiała w momencie odczytywania 
razem z innymi częściami prospektu kluczowych informacji mających 
pomóc inwestorom w podjęciu decyzji o inwestowaniu w takie papiery 
wartościowe. 

A.2 Zgoda na 
wykorzystywanie 
prospektu 

Nie dotyczy. Oferowane papiery wartościowe nie będą przedmiotem 
późniejszej odsprzedaży ani ostatecznego plasowania przez 
pośredników finansowych. 

 

DZIAŁ B — EMITENT 

B.1 Prawna (statutowa) 
i handlowa nazwa 
emitenta 

AbbVie Inc. („AbbVie” lub „Spółka”).  
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B.2 Siedziba oraz 
forma prawna 
AbbVie, 
ustawodawstwo, 
zgodnie z którym 
emitent prowadzi 
swoją działalność, 
a także kraj 
siedziby emitenta 

Siedziba AbbVie znajduje się przy 1 North Waukegan Road, North 
Chicago, Illinois 60064, U.S.A. Spółka jest spółką kapitałową 
utworzoną zgodnie z prawem stanu Delaware w USA.  

B.3 Opis bieżącej 
działalności 
operacyjnej oraz 
główne obszary 
działalności AbbVie 

AbbVie jest ogólnoświatową spółką produkującą innowacyjne produkty 
biofarmaceutyczne. Spółka powstała w 2013 r. po wydzieleniu jej ze 
spółki Abbott Laboratories („Abbott"). Misją AbbVie jest 
wykorzystywanie jej wiedzy specjalistycznej, oddanych pracowników i 
unikalnego podejścia do innowacji w celu rozwijania i wprowadzania 
na rynek zaawansowanych terapii leczenia niektórych z najbardziej 
skomplikowanych i poważnych chorób. Produkty AbbVie 
przeznaczone są do leczenia chronicznych chorób 
autoimmunologicznych w reumatologii, gastroenterologii, i 
dermatologii; chorób nowotworowych, w tym chorów nowotworowych 
krwi; chorób wirusowych, w tym zapalenia wątroby typu C („HCV”) 
oraz zakażeń wirusem ludzkiego niedoboru odporności („HIV”); 
zaburzeń neurologicznych takich jak choroba Parkinsona i 
stwardnienie rozsiane; chorób metabolicznych w tym chorób tarczycy i 
komplikacji związanych z mukowiscydozą; a także innych, poważnych 
schorzeń. AbbVie pracuje również nad obiecującymi, nowymi 
lekarstwami przeznaczonymi do leczenia w tak ważnych dziedzinach 
medycyny takich jak immunologia, wirusologia, onkologia i neurologia. 
Spółka prowadzi również dodatkowo celowe inwestycje w lekarstwa 
do leczenia mukowiscydozy i chorób kobiecych. 

AbbVie prowadzi działalność w jednym segmencie działalności—
produkty farmaceutyczne. W zasadzie wszystkie przychody netto 
uzyskane przez AbbVie w USA pochodzą ze sprzedaży do trzech 
hurtowników. Poza USA produkty sprzedawane są głównie do 
zakładów opieki zdrowotnej lub za pośrednictwem dystrybutorów, w 
zależności od obsługiwanego rynku. Poniższe tabele przedstawiają 
szczegółowo ogólnoświatowe przychody netto AbbVie (w mln): 

lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2016 r.   2015 r.   2014 r. 

HUMIRA $ 16.078   $ 14.012   $ 12.543  
IMBRUVICA 1.832   754   —  
VIEKIRA 1.522   1.639   48  
Lupron 821   826   778  
Synagis 730   740   835  
Synthroid 763   755   709  
Creon 730   632   516  
AndroGel 675   694   934  
Kaletra 549   700   870  
Sevoflurane 428   474   550  
Duodopa 293   231   220  
Wszystkie pozostałe 1.217   1.402   1.957  
Suma przychodów netto $ 25.638   $ 22.859   $ 19.960  
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Ostatnie znaczące nabycia spółek 

Nabycie spółki Stemcentrx. W dniu 1 czerwca 2016 r. AbbVie nabyła 
wszystkie, znajdujące się w obiegu udziały w spółce Stemcentrx, Inc. 
(„Stemcentrx”), prywatnej spółce biotechnologicznej. Łączne, płatne z 
góry wynagrodzenie z tytułu nabycia Stemcentrx obejmowało ok. 62,4 
mln akcji zwykłych AbbVie o wartości nominalnej 0,01 USD za akcję 
(the „Akcje”), wydzielonych z akcji zwykłych własnych, oraz płatność w 
gotówce. AbbVie może wypłacić maksymalnie 4,0 mld USD w 
dodatkowych płatnościach po osiągnięciu określonych celów 
rozwojowych i spełnieniu określonych wymogów regulacyjnych.  

Nabycie BI 655066 i BI 655064 (przeciwciało CD40) od spółki 
Boehringer Ingelheim. W dniu 1 kwietnia 2016 r. spółka AbbVie nabyła 
wszystkie prawa do risankizumab (BI 655066), monoklonalanego, 
biologicznego przeciwciała IL-23 znajdującego się w Etapie 3 procesu 
rozwoju leku przeciwko łuszczycy, od spółki Boehringer Ingelheim 
(„BI”) na podstawie ogólnoświatowej umowy o współpracę. Zgodnie z 
postanowieniami umowy AbbVie wpłaciła z góry 595 mln USD. 
Dodatkowo wypłata kwoty 18 mln USD, którą AbbVie zobowiązana 
była zwrócić na rzecz BI zgodnie z zobowiązaniem umownym do 
zwrotu BI określonych kosztów prac rozwojowych poniesionych przez 
BI przed datą nabycia, została wstępnie odroczona. AbbVie może 
dokonać określonych wpłat warunkowych po osiągnięciu 
zdefiniowanych celów rozwojowych, komercyjnych oraz spełnieniu 
określonych wymogów regulacyjnych. AbbVie może również dokonać 
wpłat należności licencyjnych na podstawie przychodów netto z tytułu 
sprzedaży produktów licencjonowanych. Maksymalna, łączna kwota 
opłat z tytułu osiągnięcia celów rozwojowych i spełnienia wymogów 
regulacyjnych wynosi ok. 1,6 mld USD.  

Nabycie spółki Pharmacyclics. W dniu 26 maja 2015 r. AbbVie 
zakończyła proces nabycia Pharmacyclics, Inc. („Pharmacyclics”), 
spółki biofarmaceutycznej zajmującej się rozwijaniem i komercjalizacją 
nowatorskich terapii dla osób cierpiących na choroby nowotworowe, 
oraz jej flagowego produktu o nazwie IMBRUVICA, wysoce 
skutecznego leku do leczenia nowotworów krwi, za ok. 20,8 mld USD. 
Wynagrodzenie obejmowało płatność gotówkową w wysokości 
12,4 mld USD oraz wynagrodzenie w formie akcji o wartości 8,4 mld 
USD. 

B.4a Tendencje z 
ostatniego okresu 

Wyniki finansowe 
Kwartalny raport finansowy AbbVie sporządzony na formularzu 10-Q 
za okres kwartalny zakończony 31 marca 2017 r. („Formularz 10-Q 
AbbVie”) został złożony do amerykańskiej Komisji Papierów 
Wartościowych („SEC”) w dniu 5 maja 2017 r.  
Na wyniki finansowe Spółki za okres kwartalny zakończony 31 marca 
2017 r. składały się ogólnoświatowy przychód netto w kwocie 6,5 mld 
USD, zysk z działalności operacyjnej w kwocie 2,4 mld USD oraz 
rozwodniony zysk na akcję w kwocie 1,06 USD. Ogólnoświatowy 
przychód netto mierzony w walutach stałych wzrósł o 10%. Wzrost ten 
wynikał głównie z wciąż dobrej sprzedaży HUMIRA, wzrostu 
przychodu z tytułu sprzedaży IMBRUVICA oraz wzrostu przychodu ze 
sprzedaży pozostałych kluczowych produktów, w tym Creon i 
Duodopa. Wzrosty te zostały częściowo zniwelowane spadkiem 
przychodów netto ze sprzedaży VIEKIRA. 
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Rozwodniony zysk na akcję wynosił 1,06 USD za okres kwartalny 
zakończony 31 marca 2017 r. i obejmował następujące koszty po 
opodatkowaniu: (i) 203 mln USD związane z amortyzacją wartości 
niematerialnych i prawnych; (ii) 84 mln USD z tytułu zmiany wartości 
godziwej zobowiązań z tytułu wynagrodzeń warunkowych; (iii) 
płatności z tytułu osiągnięcia określonych celów w kwocie 28 mln 
USD; oraz (iv) koszty związane z nabyciem w kwocie 25 mln USD. 
Dodatkowo wyniki finansowe za okres kwartalny zakończony 31 
marca 2017 r. odzwierciedlają stały wzrost finansowania przez AbbVie 
prac nad rozwojem nowych produktów znajdujących się w środkowych 
i końcowych etapach realizacji oraz stałe inwestycje w marki AbbVie 
zapewniające rozwój. 
Z wygenerowanych przez Spółkę przepływów środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej w kwocie 2,1 mld USD za okres kwartalny 
zakończony 31 marca 2017 r., które AbbVie wykorzystała na zakup 
licencji i współpracę z innymi podmiotami w celu dalszego 
prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami, 
AbbVie sfinansowała również wypłatę akcjonariuszom dywidend 
gotówkowych na łączną kwotę 1,0 mld USD oraz wykup ok. 7,8 mln 
Akcji za 500 mln USD na wolnym rynku w ramach programu odkupu 
akcji (zgodnie z poniższym opisem).  
Program odkupu akcji 
W dniu 16 lutego 2017 r. rada dyrektorów AbbVie („Rada”) wydała 
zgodę na podwyższenie o 5,0 mld USD budżetu na realizację 
programu odkupu akcji AbbVie. Zgoda ta zezwala na zakup Akcji w 
dowolnym momencie na wolnym rynku lub w ramach transakcji 
prywatnych na polecenie kierownictwa, w zależności od przepływów 
pieniężnych Spółki, poziomu zadłużenia netto oraz warunków 
rynkowych. Program nie jest ograniczony czasowo i może zostać 
zakończony w dowolnym momencie. Akcje odkupione w ramach tego 
programu są księgowane po koszcie nabycia, z uwzględnieniem 
kosztów nabycia, oraz są dostępne do wykorzystania w ogólnych 
celach korporacyjnych.  
AbbVie odkupiła ok. 7,8 mln Akcji na wolnym rynku za 500 mln USD w 
okresie kwartalnym zakończonym 31 marca 2017 r. W okresie 
kwartalnym zakończonym 31 marca 2017 r. AbbVie rozliczyła 
gotówkowo zakupy akcji na wolnym rynku zrealizowane pod koniec 
2016 r. za kwotę 285 mln USD. Na dzień 31 marca 2017 r. z kwoty 
zatwierdzonej do wykorzystania na odkupienie Akcji pozostała kwota 
4,5 mld USD. 

B.5 Struktura 
organizacyjna 

AbbVie jest spółką dominującą grupy AbbVie. AbbVie posiada 
bezpośrednio lub pośrednio 100% udziału w kapitale i głosach w 
każdym z jej istotnych podmiotów zależnych. Na dzień 31 grudnia 
2016 r. Spółka miała 30 krajowych podmiotów zależnych oraz 108 
zagranicznych podmiotów zależnych. 
Współpraca 
W grudniu 2011 r. Pharmacyclics, spółka zależna należąca w 100% 
do AbbVie, przystąpiła do ogólnoświatowej umowy o współpracę i 
licencyjnej ze spółką Janssen Biotech, Inc. oraz jej podmiotami 
powiązanymi. Współpraca zapewnia spółce Janssen wyłączną licencję 
na komercjalizację IMBRUVICA poza terytorium USA oraz na 
współwyłączną z AbbVie komercjalizację na terytorium USA. 
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B.6 Udziały w kapitale 
AbbVie lub 
prawach głosu 

Nie dotyczy. Zgodnie ze swymi Q&A, Prospekty emisyjne; wersja 26. z 
grudnia 2016 r. (20 grudnia 2016 r., ESMA/2016/1674) („Q&A”), 
Europejski Urząd Nadzoru Rynków i Papierów Wartościowych 
(„ESMA”) uznaje, że art. 18 Aneksu I do Rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 809/2004 z 29 kwietnia 2004 r., z późniejszymi zmianami 
(„Rozporządzenie Prospektowe”) nie ma zastosowania do ofert 
nabycia akcji skierowanych do pracowników i dlatego może być 
pominięty w prospekcie zgodnie z art. 23.4 Rozporządzenia 
Prospektowego. 

B.7 Informacje finansowe dotyczące AbbVie za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2016 
r., 2015 r. i 2014 r., oraz za okresy kwartalne zakończone 31 marca 2017 r. i 2017 r. 

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków oraz dane ze skonsolidowanego bilansu AbbVie według 
stanu na dzień oraz za lata zakończone 31 grudnia 2016 r., 2015 r. and 2014 r., przedstawione w 
niniejszym prospekcie pochodzą ze zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych AbbVie 
sporządzonych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości w Stanach Zjednoczonych 
(„U.S. GAAP”). Skrócone, skonsolidowane sprawozdania z zysków AbbVie za okresy kwartalne 
zakończone 31 marca 2017 r. i 2016 r. oraz dane ze skróconych, skonsolidowanych bilansów AbbVie 
na 31 marca 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. przedstawione w niniejszym prospekcie pochodzą z 
niezbadanych, skróconych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z U.S. 
GAAP. 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA OKRES 3 LAT 
(w milionach, za wyjątkiem wartości akcji) 

Według stanu na i za rok zakończony 31 grudnia  2016 r.   2015 r.   2014 r. 
Dane ze skonsolidowanego sprawozdania z zysków           
Przychody netto $ 25.638    $ 22.859    $ 19.960  
Zysk netto  $ 5.953    $ 5.144    $ 1.774  
Podstawowy zysk na Akcję $ 3,65    $ 3,15    $ 1,11  
Rozwodniony zysk na Akcję $ 3,63    $ 3,13    $ 1,10  
Zadeklarowana dywidenda gotówkowa na Akcję $ 2,35    $ 2,10    $ 1,75  
Średnia ważona liczba wykorzystana do wyliczenia zysku 
podstawowego na Akcję 1.622    1.625    1.595  
Średnia ważona liczba wykorzystana do wyliczenia zysku 
rozwodnionego na Akcję 1.631    1.637    1.610  
Dane ze skonsolidowanego bilansu           
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $ 5.100   $ 8.399   $ 8.348  
Inwestycje krótkoterminowe $ 1.323   $ 8   $ 26  
Inwestycje $ 1.783   $ 145   $ 92  
Aktywa ogółem (a)(b) $ 66.099    $ 53.050    $ 27.513  
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe $ 377   $ 406   $ 425  
Zadłużenie długoterminowe i zobowiązania z tytułu leasingu 
(a)(b)(c) 

$ 
36.465    

$ 
31.265    

$ 
14.552  

Fundusze własne ogółem $ 4.636   $ 3.945   $ 1.742  

(a) W dniu 26 maja 2015 r. AbbVie nabyła spółkę Pharmacyclics za ok. 20,8 mld USD. Kwota ta obejmowała wypłatę 
gotówkową w kwocie 12,4 mld USD oraz wynagrodzenie kapitałowe w postaci ok. 128 mln Akcji o wartości 8,4 mld USD. W 
związku z tym nabyciem AbbVie wyemitowała niezabezpieczone, uprzywilejowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 
16,7 mld USD. Z tej kwoty ok. 11,5 mld USD zostało przeznaczone na sfinansowanie nabycia, a ok. 5,0 mld USD zostało 
przeznaczone na sfinansowanie programu przyśpieszonego odkupu akcji. 

(b) W czerwcu 2016 r. AbbVie nabyła spółkę Stemcentrx za ok. 6,4 mld USD. Na kwotę tę składało się wynagrodzenie 
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gotówkowe w kwocie 1,9 mld USD, wynagrodzenie kapitałowe w postaci ok. 62,4 mln Akcji o wartości 3,9 mld USD oraz 
wynagrodzenie warunkowe w wysokości ok. 620 mln USD. W związku z tym nabyciem AbbVie wyemitowała 
niezabezpieczone, uprzywilejowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 7,8 mld USD. Z kwoty wpływów netto w 
wysokości 7,7 mld USD ok. 1,9 mld USD zostało przeznaczone na sfinansowanie nabycia, ok. 3,8 mld USD zostało 
przeznaczone na sfinansowanie programu przyśpieszonego odkupu akcji a ok. 2,0 mld USD zostało przeznaczone na 
spłatę niespłaconej pożyczki terminowej Spółki, której termin spłaty przypadał w listopadzie 2016 r.  

(c) Pozycja ta obejmuje bieżącą część zarówno zadłużenia długoterminowego, jak i zobowiązań z tytułu leasingu. 

WYBRANE KWARTALNE DANE FINANSOWE 
(w milionach, za wyjątkiem wartości akcji) 

 Kwartał zakończony 31 marca 
 2017 r.  2016 r. 
 (niezbadane) 
Dane z uproszczonego, skonsolidowanego sprawozdania z zysków    
Przychody netto $ 6.538  $ 5.958 
Zysk netto  $ 1.711  $ 1.354 
Podstawowy zysk na Akcję $ 1,07  $ 0,83 
Rozwodniony zysk na Akcję $ 1,06  $ 0,83 
Zadeklarowana dywidenda gotówkowa na Akcję $ 0,64  $ 0,57 
Średnia ważona liczba wykorzystana do wyliczenia zysku 
podstawowego na Akcję 

 1.597   1.616 

Średnia ważona liczba wykorzystana do wyliczenia zysku 
rozwodnionego na Akcję 

 1.603   1.625 

 
 Według stanu na 
 31 marca 

2017 r. 
 31 grudnia 

2016 r. 
 (niezbadane)   
Dane z uproszczonego, skonsolidowanego bilansu    
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $ 4.740  $ 5.100 
Inwestycje krótkoterminowe $ 1.508  $ 1.323 
Inwestycje $ 2.123  $ 1.783 
Aktywa ogółem $ 65.664  $ 66.099 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe $ 400  $ 377 
Zobowiązania z tytułu zadłużenia długoterminowego i leasingu (a) $ 36.551  $ 36.465 
Fundusze własne ogółem $ 4.988  $ 4.636 
(a)  Pozycja ta obejmuje bieżącą część zarówno zadłużenia długoterminowego, jak i zobowiązań z tytułu leasingu. 

 

B.8 Informacje 
finansowe pro forma 

Nie dotyczy. Zgodnie ze swymi Q&A, ESMA uznaje, że art. 20.2 
Aneksu I do Rozporządzenia Prospektowego nie ma zastosowania 
do ofert nabycia akcji skierowanych do pracowników i dlatego może 
być pominięty w prospekcie zgodnie z art. 23.4 Rozporządzenia 
Prospektowego. 

B.9 Prognozy zysków Nie dotyczy. Niniejszy prospekt nie zawiera żadnych prognoz zysku. 

B.10 Zastrzeżenia 
zawarte w raporcie 
biegłego rewidenta 
w odniesieniu do 
historycznych 
informacji 
finansowych 

Nie dotyczy. W raportach biegłego rewidenta za lata obrotowe 2016, 
2015 i 2014 nie ma żadnych tego rodzaju zastrzeżeń. 
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B.11 Oświadczenia 
dotyczące kapitału 
obrotowego 

Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego AbbVie jest wystarczający 
na pokrycie obecnych potrzeb spółki. 

 

DZIAŁ C — PAPIERY WARTOŚCIOWE 

C.1 Opis typu i klasy 
papierów 
wartościowych 
stanowiących 
przedmiot oferty, w 
tym kod 
identyfikacyjny 
papierów 
wartościowych 

Akcje oferowane na podstawie niniejszego prospektu mogą być 
akcjami stanowiącymi część kapitału docelowego, lecz 
niewyemitowanymi, albo akcjami własnymi, akcjami nabytymi na 
otwartym rynku, lub akcjami mającymi cechy ww. akcji, zgodnie z 
każdorazową decyzją Rady. Akcje te będą równe z prawach z 
pozostałymi wyemitowanymi Akcjami AbbVie. 

Akcje są lub będą, po ich wyemitowaniu, notowane na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („NYSE”) oraz na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Chicago („CSE”) pod symbolem „ABBV”. 
Numer rozliczeniowy Akcji CUSIP to 00287Y109. 

Akcje oferowane w ramach ESOP oraz Irlandzkich Programów 
Akcjonariatu Pracowniczego będą kupowane przez właściwego 
powiernika na wolnym rynku na NYSE lub CSE.  

Akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych Euronext w 
Paryżu. Niemniej jednak AbbVie złożyła wniosek do Rady Dyrektorów 
Euronext Paris SA o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym 
Euronext Paris. 

Akcje są również notowane na szwajcarskiej giełdzie papierów 
wartościowych SIX Swiss Exchange („SIX”). Niemniej jednak AbbVie 
złożyła wniosek do Rady Regulacyjnej SIX o wycofanie Akcji z obrotu 
na SIX. 

C.2 Waluta emisji 
papierów 
wartościowych 

Walutą emisji papierów wartościowych jest dolar amerykański. 

C.3 Liczba akcji 
wyemitowanych 

Na dzień 31 marca 2017 r. AbbVie była upoważniona do 
wyemitowania 4.000.000.000 Akcji i 200.000.000 akcji 
uprzywilejowanych o wartości nominalnej 0,01 każda. Na dzień 24 
kwietnia 2017 r. w obiegu znajdowało się 1.591.540.513 Akcji i w 
obiegu nie było żadnych wyemitowanych akcji uprzywilejowanych. 

C4. Opis praw 
związanych z 
papierami 
wartościowymi 

Żadnemu Uczestnikowi, , Uczestnikowi z Wielkiej Brytanii lub 
Uczestnikowi z Irlandii (zgodnie z definicjami w Punkcie E.3) nie 
będzie przysługiwać prawo do głosu, dywidendy ani innych praw 
przysługujących akcjonariuszom w odniesieniu do dowolnej oferty w 
ramach ESPP, ESOP lub Irlandzkiego Programu Akcjonariatu 
Pracowniczego do momentu, gdy Akcje zostaną zakupione i 
dostarczone Uczestnikowi, Uczestnikowi z Wielkiej Brytanii lub 
Uczestnikowi z Irlandii. Po takim zakupie i dostarczeniu Uczestnikowi, 
Uczestnikowi z Wielkiej Brytanii lub Uczestnikowi z Irlandii 
przysługiwać będą prawa z Akcji, zgodnie z poniższym: 

Prawa do dywidendy. Dywidendy regulowane są w Punkcie 8.2 
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Zmienionego i Ujednoliconego Statutu AbbVie („Statut”). Rada, z 
zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń określonych przez (a) ogólne 
przepisy prawa spółek obowiązujące w stanie Delaware w USA (z 
brzmieniu uwzględniającym wszystkie zmiany) („DGCL”) lub (b) 
Zmieniony i Ujednolicony Akt Założycielski AbbVie („Akt Założycielski), 
może deklarować i wypłacać dywidendy z Akcji.  

Prawa do głosowania. Każdemu posiadaczowi Akcji przysługuje 
prawo do jednego głosu na każdą Akcję we wszystkich sprawach 
poddawanych pod głosowanie przez posiadaczy Akcji zwykłych. 
Prawa głosu nie podlegają kumulacji. 

Prawo do otrzymania wypłaty w przypadku likwidacji spółki. Po 
przeprowadzeniu likwidacji lub rozwiązania Spółki, posiadacze Akcji 
są uprawnieni do proporcjonalnego podziału aktywów pozostałych po 
całkowitej spłacie zobowiązań i wykonaniu wszelkich przywilejów 
wynikających z pozostających w danym momencie w obrocie akcji 
uprzywilejowanych. 

Brak postanowień dotyczących praw pierwokupu, umarzania lub 
zamiany Akcji. Z Akcjami Spółki nie są związane prawa poboru, 
prawa do zamiany akcji ani prawa umorzenia akcji.  

C.5 Ograniczenia 
dotyczące 
swobodnej 
zbywalności 

Akcje oferowane w ramach ESPP są rejestrowane w amerykańskiej 
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) na formularzu S-8 i 
są z zasady swobodnie zbywalne. 

Za wyjątkiem ograniczonych przypadków, określone Akcje nabyte w 
ramach ESOP oraz Irlandzkich Programów Akcjonariatu 
Pracowniczego podlegają okresowi posiadania, o którym mowa w 
Elementach E.3.2 i E.3.3 poniżej. 

C.6 Dopuszczenie do 
obrotu na rynku 
regulowanym 

Jak wspomniano w Elemencie C.1 powyżej, Akcje są notowane na 
NYSE i CSE. Wnioski o wycofanie z obrotu na giełdach Euronext Paris 
i SIX zostały złożone przez AbbVie do właściwych giełd. 

C.7 Polityka 
dywidendowa 

Łączne kwoty wypłaconych dywidend gotówkowych wyniosły 3,7 mld 
USD w 2016 r., 3,3 mld USD w 2015 r. i 2,7 mld USD w 2014 r.  

W dniu 16 lutego 2017 r. Rada zadeklarowała wypłatę kwartalnej 
dywidendy gotówkowej w kwocie 0,64 USD za Akcję, płatnej 15 maja 
2017 r. na rzecz akcjonariuszy zarejestrowanych na dzień 13 kwietnia 
2017 r. 22 czerwca 2017 r. Rada zadeklarowała wypłatę kwartalnej 
dywidendy gotówkowej w kwocie 0,64 USD za Akcję, płatnej 15 
sierpnia 2017 r. na rzecz akcjonariuszy zarejestrowanych na dzień 14 
lipca 2017 r 

Terminy, deklaracja o wypłacie, kwoty wypłat i wypłata dywidend 
AbbVie w przyszłości pozostaną w gestii Rady Dyrektorów i będą 
uzależnione od szeregu czynników, w tym kondycji finansowej AbbVie, 
wypracowanych zysków, wymogów kapitałowych operacyjnych spółek 
zależnych, zobowiązań z tytułu obsługi zadłużenia AbbVie, wymogów 
prawnych, ograniczeń regulacyjnych, praktyki branżowej, dostępu do 
rynków kapitałowych oraz innych czynników uznanych za istotne przez 
Radę Dyrektorów. Ponadto jeżeli AbbVie podejmie decyzję o wypłacie 
jakiejkolwiek dywidendy w przyszłości, nie można zagwarantować, że 
AbbVie będzie nadal wypłacać dywidendę lub określoną kwotę 
dywidendy w jakimkolwiek przyszłym okresie. 
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DZIAŁ D — RYZYKO 

D.1 Główne ryzyka 
charakterystyczne 
dla spółki AbbVie 
lub jej branży 

Poniżej przedstawiono podsumowanie najważniejszych rodzajów 
ryzyk, niepewności i innych czynników mogących wpłynąć na przyszłe 
wyniki AbbVie. Nie stanowi on pełnego opisu ryzyk i niepewności 
stojących przed AbbVie.  

• Wygaśnięcie lub utrata ochrony patentowej lub licencji może 
ujemnie wpłynąć na przyszłe przychody i zyski z działalności 
operacyjnej AbbVie. W grudniu 2016 r. wygasła w Stanach 
Zjednoczonych ochrona patentowa leku HUMIRA, który jest 
największym produktem AbbVie, i z którego przychody na 
poziomie światowym w 2016 roku wyniosły  blisko 16,1 mld USD, 
natomiast ochrona patentowa na terenie Unii Europejskiej, w 
większości krajów Unii Europejskiej wygaśnie w październiku 2018 
roku. Z uwagi, że HUMIRA jest lekiem biologicznym, a leki 
biologiczne nie są produktami łatwo zastępowalnymi, nie jest jasne 
jaki będzie wpływ utraty ochrony patentowej na sprzedaż leku 
HUMIRA. 

• Każde istotne zdarzenie mogące ujemnie wpłynąć na przychody 
ze sprzedaży HUMIRA może mieć znaczący i ujemny wpływ na 
wyniki z działalności operacyjnej i przepływy gotówkowe AbbVie. 
Sprzedaż HUMIRA wygenerowała ok. 63% łącznego przychodu 
netto AbbVie za okres kwartalny zakończony 31 marca 2017 r.  

• Wysiłki AbbVie w zakresie badań i rozwoju mogą nie zakończyć 
się sukcesem w postaci opracowania i wprowadzenia do obrotu 
produktów i technologii odnoszących komercyjny sukces, co może 
przyczynić się do spadku przychodów oraz zyskowności. 

• Biologiczne produkty lecznicze AbbVie są pod presją 
konkurencyjną ze strony produktów bioodobnych.  

• Proces wytwarzania wiele produktów AbbVie jest niezwykle 
wymagający i złożony, i gdyby AbbVie lub jeden z jej dostawców 
napotkał problemy podczas wytwarzania produktów AbbVie, 
działalność AbbVie mogłaby na tym ucierpieć. 

• Wobec AbbVie mogą zostać podniesione roszczenia i wszczęte 
pozwy z tytułu odpowiedzialności za produkt, które mogą ujemnie 
wpłynąć na jej działalność oraz wyniki z działalności operacyjnej. 

• AbbVie podlega licznym regulacjom rządowym i przestrzeganie 
takich regulacji oraz opracowywanie produktów i procesów 
spełniających wymogi takich regulacji może być kosztowne. 

• Na AbbVie mogą zostać nałożone wyższe kary pieniężne lub inne 
sankcje, włącznie z wykluczeniem z udziału w federalnych 
programach opieki zdrowotnej, jeżeli nie spełni warunków uchwały 
Departamentu Sprawiedliwości USA z 7 maja 2012 r. w sprawie 
dochodzenia w sprawie sprzedaży i działalności marketingowej 
dotyczących produktu Depakote. 

• Dystrybucja produktów AbbVie w USA jest uzależniona od 
dystrybutorów hurtowych i w związku z tym wynik z działalności 
operacyjnej AbbVie może ulec pogorszeniu w przypadku gdyby 
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hurtownicy tacy mieli jakiekolwiek problemy finansowe. W 2016 r. 
trzej dystrybutorzy hurtowi—AmerisourceBergen Corporation, 
Cardinal Health, Inc. i McKesson Corporation—generowali niemal 
całość przychodu netto AbbVie w USA. 

• AbbVie posiada zobowiązania z tytułu zadłużenia, które mogą 
ujemnie wpłynąć na jej działalność oraz możliwość regulowania 
zobowiązań. 

D.3 Główne czynniki 
ryzyka 
charakterystyczne 
dla papierów 
wartościowych 

• AbbVie nie może zagwarantować terminu, kwoty ani wypłaty 
dywidend z Akcji. 

• Udział akcjonariuszy AbbVie we własności AbbVie może zostać 
rozwodniony w przyszłości. 

• Niektóre z postanowień zmienionego i ujednoliconego aktu 
założycielskiego AbbVie oraz zmienionego i ujednoliconego 
statutu AbbVie, a także przepisy prawa stanu Delaware, mogą 
uniemożliwić lub opóźnić nabycie AbbVie, a to z kolei może 
obniżyć kurs giełdowy Akcji. 

• Uczestnicy przyjmują na siebie ryzyko wahań kursów walutowych 
lub zmienności na rynkach w momencie (i) dokonywania wpłat w 
ramach ESPP w formie potrąceń z wynagrodzenia oraz (ii) 
sprzedaży Akcji. 

 

DZIAŁ E — OFERTA 

E.1 Wpływy pieniężne 
netto 

Zakładając, że każdy z 6.518 uprawnionych pracowników 1 w Austrii,2 
Belgii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Polsce i 
Hiszpanii nabyłby maksymalną liczbę akcji oferowanych w ramach 
ESPP zgodnie z niniejszym prospektem, tj. w sumie 445,5 Akcji każdy, 
za maksymalne wynagrodzenie w kwocie 25.000 USD każdy, po cenie 
56,117 USD (stanowiącej 85% hipotetycznej ceny Akcji równej 66,02 
USD stanowiącej cenę Akcji na zamknięciu notowań 30 maja 2017 r.) 
oraz przyjmując że wszystkie Akcji oferowane w ramach ESPP byłyby 
akcjami nowo wyemitowanymi, wówczas wpływy brutto AbbVie z tytułu 
oferty w ramach ESPP zgodnie z niniejszym prospektem wyniosłyby 
162.950.000 USD. Po potrąceniu blisko 125.000 USD kosztów usług 
prawnych i rachunkowych związanych z ofertą, wpływy netto 
wyniosłyby około 162.825.000 USD. 

W ramach ESOP oraz Irlandzkich Programów Akcjonariatu 
Pracowniczego powiernicy zakupią Akcje na wolnym rynku na NYSE 
lub CSE na żądanie Uczestnika z Wielkiej Brytanii lub Uczestnika z 

                                                      
1  Na dzień 26 maja 2017 r., było 145 uprawnionych pracowników w Austrii, 152 uprawnionych pracowników w Belgii, 712 

uprawnionych pracowników we Francji, 2.704 uprawnionych pracowników w Niemczech, 588 uprawnionych pracowników w 
Irlandii, 1.128 uprawnionych pracowników we Włoszech, 338 uprawnionych pracowników w Holandii, 229 uprawnionych 
pracowników w Polsce, 522 uprawnionych pracowników w Hiszpanii. Dodatkowo było 595 uprawnionych pracowników w 
Wielkiej Brytanii, ktorzy uczestniczą jedynie w ESOP, nie uczestnicząc w ESPP. 

2  Na dzień sporządzenia niniejszego prospektu było 145 uprawnionych pracowników w Austrii. Zwracamy uwagę, że liczba 
uprawnionych pracowników w Austrii podlega wahaniom i może, w konsekwencji  zatrudnienia nowych pracowników w ramach 
normalnej działalności, przekroczyć próg 150 pracowników wyznaczony w art. 3(2)(b) Dyrektywy 2003/71/EW Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003, ze zmianami („Dyrektywa Prospektowa”), w trakcie okresu ważności niniejszego 
prospektu.  Wskutek tego oferta ESPP w Austrii zostałaby uznana za publiczną ofertę papierów wartościowych w rozumieniu 
Dyrektywy Prospektowej.  
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Irlandii (definicja poniżej), nie będzie więc żadnych wpływów z tytułu 
realizacji  ESOP oraz Irlandzkich Programów Akcjonariatu 
Pracowniczego.  

E.2a Przyczyny oferty 
oraz wykorzystanie 
wpływów z emisji 

ESPP jest programem udziałów pracowniczych, którego celem jest 
stworzenie uprawnionym pracowników wybranych spółek zależnych w 
krajach EOG ("Spółki Zależne") spoza USA możliwości nabycia 
własności udziałów AbbVie z okresowych potrąceń z wynagrodzenia, 
które będą przeznaczane na zakup Akcji z dyskontem od ich 
aktualnego kursu rynkowego. 

Celem ESOP jest stworzenie okazji uprawnionym pracownikom Spółki 
oraz wyznaczonych brytyjskich spółek zależnych oraz spółek 
częściowo należących do Spółki do czerpania korzyści z tytułu 
posiadania akcji podobnych do korzyści dostępnych w ramach ESPP, 
jednak korzystniej opodatkowanych w Wielkiej Brytanii, z 
zastrzeżeniem właściwych warunków ustawowych. 

Celem Irlandzkich Programów Akcjonariatu Pracowniczego jest 
stworzenie okazji uprawnionym pracownikom określonych irlandzkich 
podmiotów zależnych AbbVie do czerpania pożytków z tytułu 
posiadania akcji, które mogłyby skorzystać z korzystnego 
opodatkowania w Irlandii, z zastrzeżeniem właściwych warunków 
ustawowych. 

Wpływy netto zostaną wykorzystane na ogólne cele korporacyjne. 

E.3 Opis warunków 
oferty 

Oferta ESPP, oferta ESOP i/lub oferta Irlandzkich Programów 
Akcjonariatu Pracowniczego może być traktowana jako publiczna 
oferta papierów wartościowych zgodnie z Dyrektywą Prospektową w 
Austrii, Belgii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Polsce, 
Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, z zastrzeżeniem przepisów prawa 
obowiązujących w każdym z tych krajów. Oferta może również zostać 
dokonana w następujących krajach EOG: Bułgarii, Chorwacji, 
Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Węgrzech, Łotwie, Litwie, 
Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Szwecji („Dodatkowe Kraje”). 
Jednakże taka oferta nie będzie traktowana jako publiczna oferta 
papierów wartościowych oraz/lub obowiązek publikacji prospektu nie 
będzie miał zastosowania do tej oferty na podstawie przepisów 
wykonawczych do Dyrektywy Prospektowej obowiązujących w 
Dodatkowych Krajach. Łączna kwota oferty w ramach ESPP, ESOP 
oraz Irlandzkich Programów Akcjonariatu Pracowniczego przekracza 
kwotę 5 mln EUR z uwzględnieniem okresu 12 miesięcy.  

Niniejszy prospekt zostanie udostępniony w formie drukowanej 
pracownikom spółek zależnych i powiązanych AbbVie z siedzibą w 
Austrii, Belgii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Polsce, 
Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, w których to krajach oferta w ramach 
ESPP, ESOP i/lub Irlandzkich Programów Akcjonariatu 
Pracowniczego może zostać uznana za publiczną ofertę papierów 
wartościowych, w centralach poszczególnych spółek. Dodatkowo 
niniejszy prospekt wraz z tłumaczeniem streszczenia (w stosownych 
przypadkach) zostanie umieszczony w wewnętrznej sieci internetowej 
AbbVie, a bezpłatne kopie będą dostępne dla pracowników na 
żądanie skierowane do ich działu kadr 

E.3.1 ESPP 

Oferta ESPP została zatwierdzona przez Radę 28 listopada 2012 r. 
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AbbVie będzie oferowała uprawnionym pracownikom Spółki i Spółek 
Zależnych prawo nabycia Akcji w ramach ESPP. Rolę administratora 
oferty ESPP pełnić będzie Komitet ds. Wynagrodzeń działający przy 
Radzie lub inny komitet, lub osoba wskazana przez Radę 
(„Administrator”). 

O ile Administrator nie postanowi inaczej, oferta ESPP będzie 
oferowana w dwóch, osobnych, sześciomiesięcznych okresach 
przyjmowania zapisów („Cykle Zakupów”). Generalnie uprawnieni 
pracownicy mogą podjąć decyzję o uczestnictwie w ESPP 
("Uczestnicy"), dokonując zapisu elektronicznie za pośrednictwem 
Internetu przy użyciu narzędzia elektronicznego, podczas określonego 
okresu jednomiesięcznego w miesiącu poprzedzającym początek 
Cyklu Zakupów. Cykle Zakupów generalnie rozpoczynają się 1 lutego i 
1 sierpnia każdego roku (każdy z tych dni zwany jest „Dniem Oferty”), 
a kończą się, odpowiednio, 31 lipca i 31 stycznia, lub w innych 
terminach określonych przez Administratora. Zgodnie z decyzją 
Administratora następny Cykl Zakupów rozpocznie się 1 września 
2017 r. i zakończy się 31 stycznia 2018 r. Okresy otwartych zapisów w 
Cyklach Zakupów rozpoczynających się 1 września 2017 r. i 1 lutego 
2018 r. będą obejmować okres, odpowiednio, od 1 sierpnia 2017 r. do 
31 sierpnia 2017 r. i od 1 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r.  

W ramach procesu elektronicznego zapisu Uczestnik może podjąć 
decyzję o potrąceniu ze swojego wynagrodzenia podstawowego 
całkowitego procentu w przedziale od 1% do 10%. Po zapisaniu się 
Uczestnik może zakupić Akcje z dyskontem w ramach ESPP. W 
ostatnim dniu każdego Cyklu Zakupów (każdy z nich zwany dalej 
„Dniem Zakupu”) zgromadzone kwoty potrąceń z wynagrodzenia 
Uczestnika zostaną przeznaczone na zakup Akcji po cenie równej 
85% niższej z następujących wartości (1) Godziwej Wartości 
Rynkowej Akcji w Dniu Oferty lub (2) Godziwej Wartości Rynkowej 
Akcji w Dniu Zakupu. „Godziwa Wartość Rynkowa” Akcji dla celów 
ESPP oznacza kurs zamknięcia Akcji na NYSE we właściwym dniu. 

Maksymalna wartość, którą Uczestnik może przeznaczyć na zakup 
Akcji w ramach ESPP stanowi równowartość w walucie lokalnej 
12.500 USD (uwzględniając obniżkę).  

Pod warunkiem że Uczestnik pozostanie uprawnionym pracownikiem, 
udział takiego Uczestnika w ESPP oraz potrącenia z wynagrodzenia 
będą kontynuowane w kolejnych Cyklach Zakupów do momentu 
wycofania się takiego Uczestnika z ESPP.  

Uczestnik może zmienić poziom potrąceń z wynagrodzenia w trakcie 
okresu zapisów. W każdym takim przypadku Uczestnik może zmienić 
procent potrącenia z wynagrodzenia, korzystając z internetowego 
narzędzia elektronicznego lub wypełniając upoważnienie i formularz 
zapisu. Dodatkowo Uczestnik może odstąpić od ESPP w dowolnym 
momencie. Po odstąpieniu Uczestnik otrzyma zwrot wpłat bez 
odsetek. Żadne wpłaty zgromadzone w Cyklu Zakupów nie zostaną 
przeznaczone na zakup Akcji na koniec Cyklu Zakupów.  

Od Uczestników nie pobierane są żądne opłaty z tytułu nabycia lub 
przechowywania Akcji w ramach ESPP.  

Na dzień 31 maja 2017 r. do emisji w ramach ESPP na całym świecie 
dostępne były około 8.891.168 Akcji (z liczby 10.000.000 Akcji 
pierwotnie dostępnych).  
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E.3.2 ESOP 

Oferta ESOP kierowana jest wyłącznie do uprawnionych pracowników 
w Wielkiej Brytanii. Uprawnionymi pracownikami są podatnicy będący 
rezydentami w Wielkiej Brytanii, którzy, we właściwym dniu, byli 
zatrudnieni przez właściwy okres kwalifikujący w spółce, która 
uczestniczy ESOP, oraz inni pracownicy, których Spółka może 
zaprosić do uczestnictwa („Uczestnicy z Wielkiej Brytanii”). 

ESOP jest programem związanym z ulgami podatkowymi w Wielkiej 
Brytanii. Uprawnieni pracownicy mogą skorzystać z ulg przy 
rozliczaniu podatku dochodowego i wpłacie składek na ubezpieczenie 
społeczne w przypadku zakupu i sprzedaży Akcji, pod warunkiem 
spełnienia określonych warunków. Akcje, które Uczestnicy z Wielkiej 
Brytanii mogą zakupić z potrąceń dokonywanych z ich wynagrodzenia, 
zwane są Akcjami Partnerskimi. 

Maksymalna i minimalna kwota potrącenia z miesięcznego 
wynagrodzenia brutto, którą Uczestnik z Wielkiej Brytanii może 
zainwestować, zostanie ustalona przez Komitet ds. Wynagrodzeń 
działający przy Radzie („Komitet”). Jednak minimalna, dopuszczalna 
kwota potrącenia z wynagrodzenia nie może być większa niż 10 GBP 
miesięcznie, a maksymalna, dopuszczalna kwota potrącenia z 
wynagrodzenia będzie niższą z następujących kwot: 150 GBP 
miesięcznie, 10% wynagrodzenia lub inna kwota ustalona przez 
Komitet. Wszelkie kwoty potrącone z wynagrodzenia Uczestnika z 
Wielkiej Brytanii powyżej dopuszczalnych kwot zostaną zwrócone w 
możliwie najszybszym administracyjnie terminie. 

W momencie nabycia Akcji Partnerskich AbbVie może, w sposób 
całkowicie uznaniowy, zaoferować Akcje Dopasowane Uczestnikom z 
Wielkiej Brytanii. W chwili obecnej Spółka stosuje wskaźnik 
przeliczenia jedna Akcja Dopasowana za każdą Akcję Partnerską 
zakupioną, z zastrzeżeniem limitu niższej z następujących kwot: 
1,75% wynagrodzenia Uczestnika z Wielkiej Brytanii i kwoty 1.500 
GBP rocznie.  

Akcje nabyte przez Uczestników z Wielkiej Brytanii w ramach ESOP 
będą przechowywane w imieniu Uczestników z Wielkiej Brytanii przez 
powiernika („Powiernik w Wielkiej Brytanii”). Potrącenia z 
wynagrodzenia wpłacane są na rzecz Powiernika w Wielkiej Brytanii, 
który administruje ESOP. 

Akcje Partnerskie nie podlegają wymaganiom dotyczących 
minimalnych okresów posiadania akcji, natomiast Akcje Dopasowane 
podlegają. Powiernik w Wielkiej Brytanii jest zobowiązany 
przechowywać Akcje Dopasowane przez okres (trwający od trzech do 
pięciu lat, licząc od daty zakupu Akcji Dopasowanych) ustalony przez 
Komitet („Okres Posiadania”). W chwili obecnej Spółka stosuje 
trzyletni Okres Posiadania dla Akcji Dopasowanych. 

Akcje Partnerskie nie mogą ulec przepadkowi. AbbVie może jednak 
postanowić, że Uczestnicy z Wielkiej Brytanii będą musieli w 
określonych okolicznościach zrzec się swoich uprawnień do Akcji 
Dopasowanych w Okresie Posiadania.  

AbbVie może również przyznać Uczestnikom z Wielkiej Brytanii opcję 
reinwestycji dywidend gotówkowych otrzymanych od ich Akcji 
Partnerskich i Akcji Dopasowanych w zakup dodatkowych Akcji w 
ramach ESOP („Akcje Dywidendowe”). Do Akcji Dywidendowych 
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stosuje się trzyletni okres posiadania, w którym to okresie takie Akcje 
nie mogą zostać sprzedane ani przeniesione poza ograniczonymi 
przypadkami 

Po zapisaniu się uprawnionego pracownika do ESOP, może on 
kontynuować uczestnictwo w ESOP, dopóki nie zmieni on swoich 
zleceń lub nie odstąpi z ESOP, lub dopóki AbbVie nie postanowi 
zakończyć ESOP. 

AbbVie może w dowolnym momencie zakończyć ESOP. W takiej 
sytuacji wszelkie pieniądze związane z Akcjami Partnerskimi 
przechowywane w imieniu Uczestnika z Wielkiej Brytanii zostaną 
zwrócone w możliwie najszybszym terminie. 

Uczestnicy z Wielkiej Brytanii w Wielkiej Brytanii nie mogą 
uczestniczyć w ESPP. 

E.3.3 Irlandzkie Programy Akcjonariatu Pracowniczego 

Dla potrzeb Irlandzkich Programów Akcjonariatu Pracowniczego 
uprawnionymi pracownikami są irlandzcy podatnicy podatku 
dochodowego, którzy, we właściwym dniu, są pracownikami 
uczestniczących w programach spółek zależnych. Irlandzka spółka 
zależna, która uruchomi Irlandzki Program Akcjonariatu 
Pracowniczego, może ustalić okres zatrudnienia uprawniający do 
uczestnictwa i może zaprosić pozostałych pracowników 
uczestniczących spółek zależnych do uczestnictwa, z zastrzeżeniem 
ograniczeń ustawowych. W przypadku każdego Irlandzkiego 
Programu Akcjonariatu Pracowniczego wszyscy uprawnieni 
pracownicy muszą mieć możliwość uczestnictwa na podobnych 
warunkach.  

Uprawniony pracownik, którzy zapisze się do odpowiedniego 
Irlandzkiego Programu Akcjonariatu Pracowniczego („Uczestnik z 
Irlandii”) może przeznaczyć część wynagrodzenia brutto (premia 
uznaniowa plus część wynagrodzenia zasadniczego) na inwestycję w 
Akcje. W chwili obecnej maksymalna, ustawowo określona część 
wynagrodzenia brutto, które w ramach wynagrodzenia zasadniczego 
może zostać przeznaczona na inwestycję, jest niższą z następujących 
kwot: 7,5% rocznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika lub 
równowartość kwoty premii, którą Uczestnik z Irlandii postanowi 
zainwestować w Akcje, z zastrzeżeniem łącznego, ustawowego limitu 
w wysokości 12.700 GBP rocznie.  

Pracownikom nie wolno przenosić wpłat premii lub kwot 
wynagrodzenia przeznaczonych na inwestycję w trakcie roku na 
inwestycje w następnym roku. 

Akcje nabyte przez Uczestników z Irlandii w ramach Irlandzkich 
Programów Akcjonariatu Pracowniczego będą przechowywane w 
imieniu Uczestnika z Irlandii przez powiernika („Powiernik Irlandzki”). 
Akcje podlegają dwuletniemu okresowi posiadania, po upływie którego 
Uczestnicy z Irlandii mogą polecić Powiernikowi Irlandzkiemu 
sprzedanie lub przeniesienie Akcji z właściwego Irlandzkiego 
Programu Akcjonariatu Pracowniczego. Akcje muszą być 
przechowywane przez Powiernika Irlandzkiego w imieniu Uczestników 
z Irlandii przez określone okresy czasu (tj. przez 3 lata) ustalone przez 
przepisy ustawowe, aby uzyskały prawo do ulg podatkowych w 
Irlandii. Po upływie trzech lat od nabycia Akcje muszą zostać 
przeniesione lub sprzedane z Irlandzkich programów Akcjonariatu 
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Pracowniczego.  

Uczestnikom z Irlandii przysługują prawa głosu (wykonywalne za 
pośrednictwem Powiernika Irlandzkiego) oraz prawa do otrzymania 
dywidendy od nich Akcji w okresie, gdy są one przechowywane w 
Irlandzkim Programie Akcjonariatu Pracowniczego. 

Uczestnicy z Irlandii w Irlandii są również uprawnieni do 
uczestniczenia w ESPP. 

E.4 Opis powiązań, 
włącznie z konfliktem 
interesów, o 
istotnym znaczeniu 
dla oferty 

Nie dotyczy. Tego rodzaju powiązania nie istnieją. 

E.5 Nazwa podmiotu 
oferującego papier 
wartościowy do 
sprzedaży 

AbbVie Inc. 

E.6 Maksymalne 
rozwodnienie 

Przyjmując że wszystkie Akcje nabyte w ramach ESOP oraz 
Irlandzkich Planów Akcjonariatu Pracowniczego będą istniejącymi 
Akcjami nabytymi przez powierników na rynku, oferta w ramach ESOP 
oraz Irlandzkich Planów Akcjonariatu Pracowniczego nie będą 
prowadziły do żadnego rozwodnienia posiadania akcjonariuszy 
AbbVie nie uczestniczących w tej ofercie. 

Zakładając, że wszystkie oferowane Akcje w ramach ESPP będą 
nowo wyemitowanymi akcjami, stan posiadania akcjonariusza AbbVie 
posiadającego do tej pory 1% łącznej wartości wyemitowanego 
kapitału zakładowego AbbVie według stanu na dzień 24 kwietnia 2017 
r., tj. 15.915.405 Akcji, który to akcjonariusz nie jest uprawnionym 
pracownikiem uczestniczącym w ofercie, zostanie rozwodniony w 
sposób wskazany w poniższej tabeli: 

 Procent łącznej 
liczby Akcji 

znajdujących się w 
obrocie 

Łączna liczba 
Akcji 

znajdujących się 
w obrocie 

Przed emisją Akcji w 
ramach ESPP (na dzień 
24 kwietnia 2017 r.) 

1,00% 1.591.540.513 

Po emisji 2.905.769 Akcji 
w ramach ESPP 0,998% 1.594.444.282 

E.7 Szacunkowe koszty 
pobierane od 
inwestora 

Nie dotyczy. Tego rodzaju koszty nie istnieją. 
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