
Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive

Franklin Lakes, New Jersey 07417-1880
Stany Zjednoczone Ameryki

Ogólny Program Inwestowania w Akcje spółki Becton, Dickinson and Company  

Prospekt dla pracowników wybranych podmiotów zależnych (bezpośrednich i pośrednich) Becton, 
Dickinson and Company z Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG")

Tłumaczenie na język polski podsumowania prospektu dla pracowników podmiotów zależnych 
Becton, Dickinson and Company z Polski

Niniejsze podsumowanie stanowi integralną część prospektu dla pracowników wybranych 
podmiotów zależnych (bezpośrednich i pośrednich) Becton, Dickinson and Company z EOG, 
zatwierdzonego przez belgijski Urząd Usług i Rynków Finansowych dnia 17 kwietnia 2018 r. 
zgodnie z art. 23 Ustawy z 16 czerwca 2006 r. o ofercie publicznej dotyczącej papierów 
wartościowych i dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

Oryginalny prospekt został opracowany w języku angielskim. Spółka Becton, Dickinson and Company 
jest w pełni odpowiedzialna za zgodność tłumaczenia niniejszego podsumowania na polski z treścią 
prospektu w języku angielskim.

Inwestowanie w akcje opisane w niniejszym prospekcie wiąże się z ryzykiem. Inwestor narażony jest na 
ryzyko utraty całości lub części zainwestowanego kapitału. Przed przystąpieniem do Ogólnego Programu 
Inwestowania w Akcje Becton, Dickinson and Company ("OPIA"), potencjalni inwestorzy powinni
starannie zapoznać się w całości z treścią prospektu, który zawiera opis oferty i czynników ryzyka, ze 
szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka (patrz Część I (Podsumowanie), str. 11 do str. 15 i 
Część II (Czynniki Ryzyka), str. 23 do str. 26 angielskiej wersji prospektu). Inwestorzy powinni podjąć 
decyzję o udziale w programie posługując się wyłącznie informacjami przedstawionymi w prospekcie.
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I. PODSUMOWANIE

Uwagi wstępne: 

Streszczenia sporządza się w celu spełnienia wymogów ujawnienia pod nazwą „Elementy”. Elementy 
ponumerowano w Działach A – E (A.1 – E7). 

Podsumowanie zawiera wszystkie Elementy, które należy uwzględnić w streszczeniu dla tego rodzaju 
papierów wartościowych i emitenta. Ponieważ niektórych Elementów nie trzeba opisywać, mogą 
zaistnieć luki w kolejności numeracji Elementów.  

Nawet jeżeli dany Element musi być uwzględniony w streszczeniu ze względu na rodzaj papierów 
wartościowych i emitenta, może zaistnieć sytuacja, że nie będą dostępne żadne informacje na temat 
takiego Elementu. W takim przypadku, w streszczeniu uwzględniony jest krótki opis Elementu z 
adnotacją „nie dotyczy”. 

Punkt A – Wprowadzenie i ostrzeżenia 

A.1 Ostrzeżenie dla 
czytelnika

Niniejsze streszczenie należy traktować, jako wprowadzenie do 
prospektu. Inwestorzy powinni podejmować wszelkie decyzje dotyczące 
inwestycji w papiery wartościowe na podstawie prospektu jako całości. 
W przypadku gdy w sądzie złożone zostanie powództwo odnoszące się 
do informacji zawartych w prospekcie, składający je inwestor może, w 
ramach krajowego ustawodawstwa państw członkowskich Unii 
Europejskiej lub Państw – stron umowy w sprawie Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, zostać zobowiązany do poniesienia kosztów 
przetłumaczenia prospektu przed wszczęciem postępowania sądowego. 
Wszelkie osoby, które sporządziły podsumowanie ponoszą 
odpowiedzialność cywilną z tytułu sporządzenia niniejszego 
podsumowania oraz jego tłumaczenia jedynie w przypadku, gdy 
niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub 
sprzeczne w powiązaniu z pozostałymi częściami niniejszego prospektu, 
lub jeżeli nie dostarcza, gdy czytane jest razem z innymi częściami 
prospektu, kluczowych informacji stanowiących pomoc dla inwestorów 
w podjęciu decyzji o nabyciu takich papierów wartościowych.

Dział B - Emitent 

B.1 Nazwa prawna i
handlowa emitenta

Becton, Dickinson and Company ("BD" lub "Spółka").

B.2 Siedziba oraz forma
prawna BD, system
prawny, w którym

BD jest spółką założoną zgodnie z prawem Stanu New Jersey, USA, z 
siedzibą pod adresem: 1 Becton Drive Franklin Lakes, New Jersey 
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emitent działa oraz 
kraj jego założenia

07417-1880, U. S. A.

B.3 Opis rodzaju obecnej, podstawowej działalności BD

Informacje ogólne
BD jest globalną spółką zajmującą się technologią medyczną, która działa w obszarze rozwoju, 
produkcji i sprzedaży szerokiej gamy materiałów i wyrobów medycznych, sprzętu laboratoryjnego oraz 
artykułów o zastosowaniu diagnostycznym stosowanych przez organizacje ochrony zdrowia, badaczy w 
dziedzinie nauk przyrodniczych, laboratoria kliniczne, przemysł farmaceutyczny oraz społeczeństwo. 
BD dostarcza swoim klientom rozwiązania koncentrujące się na ulepszaniu zarządzania podawaniem 
leków oraz bezpieczeństwa pacjentów; wspieranie procesów zapobiegania infekcjom; wyposażenie 
stosowane w zabiegach chirurgicznych i interwencyjnych; ulepszanie sposobów podawania leków;
pomoc w opiece anestezjologicznej; ulepszanie diagnostyki chorób zakaźnych i nowotworowych; 
wspieranie badań i aplikacji komórkowych; oraz wspieranie zarządzania  cukrzycą. 

Segmenty rynku
Działalność BD obejmuje dwa segmenty działalności prowadzonej na całym świecie: BD Medical 
(segment medyczny) i BD Life Sciences (segment nauk przyrodniczych) (prosimy jednak zapoznać się z 
zawartą poniżej informacją dotyczącą przejęcia C. R. Bard, Inc. ("Bard")). 

BD Medical
Segment BD Medical wytwarza szeroki zakres technologii i urządzeń medycznych wszechstronnie 
wykorzystywanych do poprawy świadczeń opieki zdrowotnej. Głównymi klientami segmentu BD 
Medical są szpitale i kliniki; lekarze; konsumenci i apteki detaliczne; organizacje rządowe oraz agencje 
opieki zdrowotnej typu non-profit; firmy farmaceutyczne oraz pracownicy służby zdrowia. 
Segment Medyczny
Poniżej przedstawiono przychody segmentu Medical w podziale na jednostki organizacyjne: 

(w mln USD) 2017 r. 2016 r. 2015 r.
Rozwiązania dot. podawania 
leków i procedur $ 3.497 $ 3.413 2.850
Rozwiązania dot. zarządzania 
podawaniem leków (A) 2.295 2.197 1.015
Opieka nad pacjentami z
cukrzycą 1.056 1.023 1.012
Systemy farmaceutyczne 1.256 1.199 1.167
Rozwiązania Pulmonologiczne (A) - 822 417
Przychody z segmentu
medycznego razem $ 8.105 $ 8.654 $ 6.460

Specjalne produkty segmentu
medycznego, zaprojektowane z
myślą o bezpieczeństwie $ 1.960 $ 1.924 $ 1.499

BD Life Sciences
Segment BD Life Sciences dostarcza produkty służące do bezpiecznego pobierania i transportu próbek 
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diagnostycznych a także instrumenty i systemy odczynników służące do rozpoznawania szeregu chorób 
zakaźnych, zakażeń związanych z opieką zdrowotną („HAI”) oraz nowotworów.  Ponadto, segment BD 
Life Sciences produkuje narzędzia badawcze i kliniczne służące do badania komórek oraz ich 
składników, w celu uzyskania lepszej wiedzy na temat procesów normalnych i chorobowych. Informacje 
takie wykorzystuje się w procesie opracowywania nowych leków i szczepionek oraz w celu ulepszenia 
diagnostyki i zarządzania chorobami. Główni klienci segmentu BD Life Sciences to szpitale, laboratoria 
i kliniki, banki krwi, pracownicy służby zdrowia, publiczne agencje opieki zdrowotnej; lekarze; 
instytucje akademickie i rządowe, a także firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne. 

Segment Life Sciences
Poniżej przedstawiono przychody segmentu Life Sciences w podziale na jednostki organizacyjne: 

(w mln USD) 2017 r. 2016 r. 2015 r.

Systemy preanalityczne $ 1.471 $ 1.409 $ 1.391

Systemy diagnostyczne 1.378 1.301 1.299

Biotechnologia 1.139 1.119 1.132
Przychody z segmentu Life
Sciences, razem $ 3.988 $ 3.829 $ 3.822

Segment Life Sciences –
specjalne produkty
zaprojektowane z myślą o 
bezpieczeństwie $ 1.167 $ 1.113 $ 1.097

29 grudnia 2017 r. BD zakończyła proces przejęcia Bard za łączną kwotę (włączając w to środki 
pieniężne oraz wartość akcji) około 25 miliardów USD. W wyniku tej operacji powstała spółka z branży 
technologii medycznej, która posiada unikalną  pozycję na rynku, pozwalającą na rozwój zarówno w 
dziedzinie leczenia chorób pacjentów, jak i wspierania podmiotów świadczących usługi z zakresu opieki 
zdrowotnej. Działalność operacyjna Bard w okresie od daty przejęcia do 31 grudnia 2017 nie miała 
istotnego znaczenia dla skonsolidowanych wyników działalności Spółki. Z tego względu, wyniki 
operacyjne Bard będą uwzględniane w skonsolidowanych wynikach działalności Spółki począwszy od 1 
stycznia 2018 r. BD będzie raportować wyniki związane z ofertą obejmującą większość produktów Bard 
w ramach nowego BD Interventional segment. Wyniki dotyczące pozostałych produktów znajdujących 
się w ofercie Bard będą publikowane w Segmencie Medycznym.

B.4a Najnowsze trendy Od końca ostatniego roku obrotowego, tzn. od 30 września 2017 r. nie 
zaobserwowano żadnych istotnych trendów.

B.5 Struktura
organizacyjna

BD jest spółką dominującą grupy BD. BD posiada, bezpośrednio lub 
pośrednio, 100% udziałów oraz głosów zasadniczo we wszystkich 
swoich jednostkach zależnych.

B.6 Udziały w 
kapitale
zakładowym BD

Nie dotyczy. Zgodnie z dokumentem Q&A, ESMA uznała, że Pozycja 
18 Aneksu I Rozporządzenia Komisji 809/2004 z 29 kwietnia 2004 r. 
(„Rozporządzenie w sprawie prospektów emisyjnych") nie ma 
zazwyczaj zastosowania wobec akcji oferowanych pracownikom i w
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związku z tym, może zostać pominięta w prospekcie emisyjnym zgodnie 
z Art. 23.4 Rozporządzenia w sprawie prospektów emisyjnych.

B.7 Informacje finansowe BD za lata obrotowe zakończone 30 września 2017 r., 30 września 
2016 r., 30 września 2015 r., 30 września 2014 r. i 30 września 2013 r.

PODSUMOWANIE OBEJMUJĄCE WYBRANE DANE FINANSOWE  
ZA OKRES 5 LAT

Becton, Dickinson and Company

Lata zakończone 30 września 

2017 r. 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r.

w mln USD, z wyjątkiem akcji i ceny za jedną akcję 

Działalność operacyjna 

Przychody $ 12.093 $ 12.483 $ 10.282 $ 8.446 $ 8.054

Marża brutto 5.942 5.991 4.695 4.301 4.171

Koszty z tytułu badań i rozwoju 774 828 632 550 494

Dochód z działalności operacyjnej 1.478 1.430 1.074 1.606 1.254

Koszty z tytułu odsetek netto 445 367 356 89 98

Dochód z działalności kontynuowanej przed 
opodatkowaniem podatkiem dochodowym 976 1.074 739 1.522 1.165

Rezerwa (Ulga) na podatek dochodowy (124) 97 44 337 236

Dochód z działalności kontynuowanej 

1.100 976 695 1.185 929

Dochód netto 1.100 976 695 1.185 1.293

Podstawowy zysk na jedną akcję z 
działalności kontynuowanej 4,70 4,59 3,43 6,13 4,76

Rozwodniony zysk na jedną akcję z 
działalności kontynuowanej 4,60 4,49 3,35 5,99 4,67

Dywidenda z tytułu akcji zwykłych 2,92 2,64 2,40 2,18 1,98

Pozycja finansowa

Aktywa obrotowe razem $ 18.633 $ 6.367 $ 5.659 $ 5.775 $ 5.530

Zobowiązania krótkoterminowe razem 3.342 4.400 4.381 2.225 2.122

Rzeczowe aktywa trwałe netto,  razem 4.638 3.901 4.060 3.605 3.476

Razem aktywa 37.734 25.586 26.478 12.384 12.029

Zobowiązania długoterminowe razem 18.667 10.550 11.370 3.768 3.763

Kapitał własny razem 12.948 7.633 7.164 5.053 5.043

Wartość księgowa akcji zwykłej 56,80 35,79 34,00 26,33 25,99

Powiązania finansowe 

Marża zysku brutto 49,1 % 48,0 % 45,7 % 50,9 % 51,8 %

Rentowność netto 9,1 % 7,8 % 6,8 % 14,0 % 11,5 % (A)

Rentowność aktywów razem (B) 4,7 % 5,6 % 5,7 % 13,6 % 11,1 % (A)
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Rentowność kapitału własnego 10,7 % 13,2 % 11,4 % 23,5 % 20,2 % (A)

Wskaźnik kapitalizacji (C) 57,5 % 57,2 % 59,4 % 43,6 % 43,6 % (A)

Informacje dodatkowe

Liczba pracowników 41.900 50.900 49.500 30.600 30.000

Liczba akcjonariuszy 13.183 13.788 14.547 8.210 8.412

Średnia liczba akcji zwykłych znajdujących 
się w obrocie – zakładając rozwodnienie (w 
milionach) 223,6 217,5 207,5 197,7 199,2

Amortyzacja $ 1.088 $ 1.114 $ 891 $ 562 $546

Nakłady inwestycyjne 727 693 596 592 522

(A)   Nie obejmuje działalności zaniechanej 

(B)   Zysk przed kosztami z tytułu odsetek i opodatkowaniem podano jako procent średniej łącznej wartości aktywów. 

(C) Zobowiązania razem wyrażono jako procent sumy zobowiązań razem, kapitału własnego oraz zobowiązań   

długoterminowych z tytułu podatku odroczonego. 

B.8 Informacje
finansowe proforma

Nie dotyczy. Nie zaszły żadne znaczące zmiany brutto, zgodnie z 
definicją w Pozycji 20.2 Aneksu I do Rozporządzenia w sprawie 
prospektów emisyjnych.

B.9 Prognozy dotyczące 
zysków

Nie dotyczy. Niniejszy prospekt emisyjny nie zawiera żadnych prognoz 
dotyczących zysków.

B.10 Zastrzeżenia 
zawarte w raporcie
biegłego rewidenta 
dotyczące 
historycznych
danych
finansowych

Nie dotyczy. W raporcie biegłego rewidenta nie zawarto żadnych 
zastrzeżeń.

B.11 Oświadczenie 
dotyczące kapitału 
obrotowego.

Nie dotyczy. W opinii zarządu BD, kapitał obrotowy BD jest 
wystarczający dla spełnienia obecnych wymogów.

Dział C – Papiery wartościowe 

C.1 Rodzaj i klasa
oferowanych
papierów
wartościowych, w 
tym kod
identyfikacyjny

Akcje BD o wartości nominalnej w wysokości 1,00 USD za jedną akcję 
(„Akcje”) oferowane zgodnie z niniejszym prospektem emisyjnym to
akcje zwykłe Spółki notowane na Giełdzie w Nowym Jorku („NYSE”). 
Symbol giełdowy Akcji Spółki to „BDX”. Kod ISIN Akcji Spółki to 
US0758871091.
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papieru
wartościowego 

C.2 Waluta emisji
papierów
wartościowych 

Walutą emisji papierów wartościowych jest dolar amerykański. 

C.3 Liczba
wyemitowanych
akcji

Na 31 grudnia 2017 r. w obrocie znajdowało się 266.242.472 Akcji. 

C.4 Prawa wynikające z 
papierów
wartościowych 

Wszystkie Akcje będące w ramach GSIP (globalny program akcji
pracowniczych) będą przechowywane w ramach umowy powierniczej 
pomiędzy BD i RBC Dexia („Powiernik”), z wyjątkiem określonych 
państw, gdzie Akcje przechowywane są w ramach umowy powierniczej 
z innym podmiotem, opisanym w dalszej części niniejszego prospektu 
emisyjnego.

Powiernik będzie głosować z tytułu akcji zgodnie z instrukcjami 
pracowników uczestniczących w GSIP (określanych dalej jako 
"Uczestnicy").

Wszelkie dywidendy płatne z tytułu Akcji w ramach GSIP mogą zostać 
przeznaczone na nabycie dodatkowych Akcji.

C.5 Ograniczenia
dotyczące 
przenoszenia

Akcje znajdujące się posiadaniu w ramach GSIP można sprzedać 
wyłącznie zgodnie z ograniczeniami określonymi w GSIP. 

C.6 Dopuszczenie do
obrotu na rynku
regulowanym

Jak opisano w Elemencie C.1 powyżej, Akcje notowane są na NYSE. 

C.7 Polityka w sprawie
dywidend

Spółka wypłaciła dywidendę kwartalną w wysokości 0,66 USD za jedną 
Akcję w poszczególnych kwartałach roku obrotowego zakończonego 30 
września 2016 r., co dało łączną dywidendę w wysokości (w 
zaokrągleniu) 562 mln USD lub 2,64 USD za jedną Akcję. Spółka 
wypłaciła dywidendę kwartalną w wysokości 0,73 USD za jedną Akcję 
w poszczególnych kwartałach roku obrotowego zakończonego 30 
września 2017 r., co dało łączną dywidendę w wysokości (w 
zaokrągleniu) 677 mln USD lub 2,97 USD za jedną Akcję. Spółka 
wypłaciła dywidendę kwartalną w wysokości 0,75 USD za jedną Akcję 
w okresie trzech miesięcy, który zakończył się 31 grudnia 2017 r. 
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Dział D - Ryzyko 

D.1 Kluczowe rodzaje
ryzyka związanego 
ze Spółką lub 
sektorem jej
działalności 

• Z działalnością Spółki związane jest następujące ryzyko: 

• Osłabienie kondycji globalnej ekonomii i rynków finansowych, 
która może zwiększyć koszty działalności gospodarczej Spółki, 
zmniejszyć zapotrzebowanie na jej produkty i usługi, wywrzeć 
negatywny wpływ na poziom cen, które możemy ustalić za jej 
produkty i usługi, albo zaszkodzić jej zdolności produkcyjnej. 

• Czynniki konkurencyjne, w tym takie jak wprowadzenie na
rynek nowych produktów (na przykład nowych form 
dostarczania leków) przez obecnych lub przyszłych 
konkurentów, zwiększenie presji cenowej wskutek wpływu 
niskokosztowych producentów, patenty uzyskane przez
konkurentów (w szczególności w razie wygaśnięcia patentów 
przysługujących Spółce), pojawienie się nowych uczestników 
rynku, na którym Spółka działa, mogą mieć niekorzystny wpływ 
na działalność Spółki. 

• Ryzyka związane z przejęciem Bard przez Spółkę, w tym 
dotyczące zdolności Spółki do pomyślnego połączenia i 
zintegrowania działalności prowadzonej przez Bard w celu 
uzyskania spodziewanych korzyści i oszczędności kosztowych 
w ramach transakcji, oraz znaczącego zwiększenia zadłużenia, 
którego Spółka doznała w związku z finansowaniem przejęcia 
oraz wpływu, który zwiększenie zadłużenia może mieć na 
zdolność Spółki do prowadzenia tak połączonej działalności. 

• Skutki reformy podatkowej, która miała ostatnio miejsce w 
Stanach Zjednoczonych, powszechnie określana jako Ustawa o 
redukcji podatków i miejscach pracy (Tax Cuts and Job Act,
"Ustawa"), na mocy której doszło m.in. do redukcji stawki 
federalnego podatku dochodowego od osób prawnych,
wprowadzenia jednorazowego podatku od dochodów
określonych zagranicznych jednostek zależnych, od których 
pobór podatków był uprzednio wstrzymany, oraz wprowadzenia 
nowego podatku minimalnego od dochodów zagranicznych.
Pomimo faktu, że BD wstępnie oszacowało w ciągu ostatniego 
kwartału, jakie spodziewane racjonalne konsekwencje z punktu 
widzenia podatku dochodowego będzie miała Ustawa, koszty z 
tego tytułu mogą się istotnie zmienić w sytuacji gdy BD 
dopracuje swoją analizę. 

• Negatywny wpływ na sytuację finansową spowodowany 



Becton, Dickinson and Company
Becton, Dickinson and Company Global Share Investment Program (Globalny Program Akcji Pracowniczych)
Prospekt emisyjny UE 9
data: 17 kwietnia 2018 r.

niekorzystnymi zmianami kursów walut obcych.

• Lokalne, krajowe i zagraniczne czynniki ekonomiczne, w tym
inflacja, deflacja, zmiany poziomu stóp procentowych oraz ich
potencjalny wpływ na wyniki działalności Spółki. 

• Posiadanie przez Spółkę zdolności do osiągnięcia zakładanego 
poziomu oraz podziału sprzedaży produktów, ponieważ jej 
prognozy zysków oparte są na przewidywanych wolumenach 
sprzedaży i wycenie wielu typów produktów, przy czym 
niektóre z nich są bardziej rentowne od innych. 

• Zmiany dotyczące refundacji odbiorców zewnętrznych oraz 
niekorzystne decyzje związane z produktami Spółki 
podejmowane przez takich odbiorców, mogą doprowadzić do 
zmniejszenia popytu na produkty Spółki lub wysokości cen, 
które możemy ustalać za te produkty. 

• Skutki podatku akcyzowego od urządzeń medycznych na
podstawie Ustawy o Ochronie Pacjentów i Przystępnej Opiece 
Medycznej (Patient Protection and Affordable Care Act) w
Stanach Zjednoczonych. Pomimo faktu, że pobór tego podatku 
został zawieszony do 31 grudnia 2019 r., nie wiadomo czy 
zawieszenie zostanie rozszerzone na dalszy okres.

• Reforma służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych albo w 
innych państwach, w których prowadzimy działalność, może 
prowadzić do zmian w rządowej polityce cenowej i 
refundacyjnej albo innych ograniczających wydatki reform. 

• Zmiany w krajowym i zagranicznym przemyśle medycznym 
dotyczące stosowanych praktyk, które ograniczą procedury 
przeprowadzane z zastosowaniem produktów wytwarzanych
przez Spółkę albo zwiększą presję cenową, takie jak ciągła 
konsolidacja dostawców usług medycznych oraz tendencja do 
zorganizowanego zarządzania procesem świadczenia opieki 
medycznej oraz redukcji kosztów.

• Skutki zmian w przepisach federalnych i polityce Stanów
Zjednoczonych, które mogą wywrzeć wpływ na politykę 
fiskalną i podatkową, służbę zdrowia i międzynarodowe umowy 
handlowe.

• Fluktuacja cen i poziomu dostępności żywicy na bazie ropy 
naftowej i innych surowców, jak również określonych 
komponentów, używanych do produkcji wyrobów Spółki, 
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zdolność do utrzymania korzystnych porozumień i relacji z 
dostawcami (w szczególności z dostawcami stanowiącymi 
jedyne źródło danego surowca albo komponentu) i potencjalne 
niekorzystne skutki jakiegokolwiek zakłócenia w dostępności 
takich towarów.

• Naruszenia systemów bezpieczeństwa technologii informacyjnej 
Spółki albo jej produktów, które mogą niekorzystnie wpłynąć 
na zdolność Spółki do prowadzenia przez nią działalności, 
skutkować naruszeniem tajemnic handlowych BD lub w inny 
sposób zagrozić bezpieczeństwu informacji wrażliwych BD lub 
jej kontrahentów, dostawców albo innych partnerów
biznesowych, bądź też pacjentów klientów Spółki, albo wpłynąć 
na skuteczność produktów bądź stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa określonych produktów. 

• Problemy immanentnie związane z rozwojem produktów, 
włączając w to potencjalną niezdolność do kontynuacji 
pomyślnego wdrażania innowacji technologicznych, 
zakończenia rozpoczętych prób klinicznych, uzyskania 
zatwierdzeń ze strony organów regulacyjnych Stanów 
Zjednoczonych bądź innych państw, uzyskania ochrony 
własności intelektualnej dla produktów Spółki, pozyskania 
rynków zbytu i należytej refundacji kosztów związanych z 
nowo wprowadzanymi produktami, albo uzyskaniem i
utrzymaniem zezwoleń na wprowadzenie do obrotu, jak również 
z możliwością wystąpienia przez konkurentów z roszczeniami z 
tytułu naruszenia patentów albo innych praw własności 
intelektualnej, które mogą uniemożliwić albo opóźnić 
komercjalizację produktów. Opóźnienia w uzyskaniu 
koniecznych zezwoleń i certyfikatów wydawanych przez 
Agencję Żywności i Leków Stanów Zjednoczonych (United 
States Food and Drug Administration, "FDA") albo innych
organów regulacyjnych, jak również zmiany w procesie 
regulacyjnym mogą opóźnić wprowadzenie produktów na rynek 
i zwiększyć koszty rozwoju. 

• Konsekwencje łączenia działalności przedsiębiorstw, włączając 
w to wszelką zmienność w zakresie zysków związaną z 
kosztami przejęcia innych podmiotów, oraz zdolność Spółki do 
pomyślnego zintegrowania się z działalnością przedsiębiorstw, 
które spółka może nabyć. 

• Zdolność Spółki do wzmocnienia albo poszerzenia jej 
działalności na rynkach rozwijających się, która jest zależna od 
lokalnych warunków ekonomicznych i politycznych, oraz od
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tego z jakim skutkiem jesteśmy w stanie pozyskać oraz 
ukształtować porozumienia biznesowe z lokalnymi 
przedsiębiorcami i wprowadzić usprawnienia w zakładach 
produkcyjnych oraz sieciach dystrybucji. Międzynarodowe 
operacje prowadzone przez Spółkę zwiększają także ryzyka 
związane z zapewnieniem zgodności z obowiązującymi 
przepisami, włączając w to ryzyko związane z Ustawą o 
Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (Foreign Corrupt
Practices Act) oraz innymi przepisami antykorupcyjnymi.

• Sytuacja polityczna na rynkach międzynarodowych, włączając 
w to niepokoje społeczne, aktywność terrorystyczną, zmiany 
rządów, bariery handlowe, restrykcje w transgranicznym 
przepływie kapitału i rekwizycję aktywów. Do powyższego 
zaliczają się możliwe konsekwencje referendum 
przeprowadzonego w czerwcu 2016 r. wśród obywateli 
brytyjskich, dotyczącego wyjścia z Unii Europejskiej, które 
doprowadziło do powstania stanu niepewności rzutującego na 
działalność biznesową prowadzoną na terytorium Wielkiej 
Brytanii i EU.

• Posunięcia zmierzające do redukcji deficytu budżetowego i inne 
działania skutkujące zmniejszeniem dostępności rządowego 
dofinansowania dla ochrony zdrowia i inicjatyw badawczo-
rozwojowych, które mogą doprowadzić do zmniejszenia 
zapotrzebowania na produkty Spółki i skutkować dodatkową 
presją cenową, jak również potencjalnym ryzykiem 
nieściągalności w związku ze sprzedażą takich produktów. 

• Zmienność w zakresie finansowania i polityki wobec nauk 
przyrodniczych prowadzonej przez uniwersytety, Stany
Zjednoczone i władze na arenie międzynarodowej. 

• Zmienność w zapotrzebowaniu na produkty sprzedawane przez 
nas firmom farmaceutycznym, które są używane do produkcji, 
albo są sprzedawane razem z produktami takich firm, w wyniku 
ograniczeń w finansowaniu, konsolidacji albo innych zdarzeń. 

• Zdarzenia które mają negatywny wpływ na zdolność 
produkcyjną Spółki (w szczególności gdy produkcja w ramach 
linii produkcyjnej jest skoncentrowana w jednej albo kilku
fabrykach), albo na jej zdolność do pozyskiwania surowców 
bądź komponentów od dostawców (w szczególności dostawców 
stanowiących jedyne źródło danego surowca albo komponentu), 
które są potrzebne do takiej produkcji. W szczególności dotyczy 
to zniszczeń wyrządzonych w zakładach produkcyjnych na 
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terytorium Puerto Rico przez Huragan Maria we wrześniu 2017 
r., które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe za rok 
obrotowy 2018.

• Będące w toku albo potencjalne spory sądowe i inne 
postępowania zmierzające do stwierdzenia, albo wezwania do 
sądu (subpoena) mające na celu ustalenie informacji o  
domniemanych naruszeniach prawa (w tym w związku z 
federalnymi oraz/lub stanowymi programami ochrony zdrowia
(takimi jak Medicare albo Medicaid), oraz/lub o praktykach
sprzedażowych i marketingowych (takich jak wezwania  
otrzymane przez BD w ramach dochodzenia prowadzonego w
postępowaniu cywilnym )), roszczeniach dochodzonych w 
postępowaniach antymonopolowych, odpowiedzialności za 
jakość produktów (która może wiązać się z procesami 
sądowymi w ramach powództw grupowych   albo 
zmierzającymi do zainicjowania wielostronnych sporów 
sądowych, w tym dotyczących roszczeń związanych z 
implantami do leczenia przepukliny produkowanymi przez
Spółkę, rozwiązaniami chirurgicznymi zapobiegającymi 
nietrzymaniu moczu przeznaczonymi dla kobiet oraz filtrami
przeciwzatorowymi do żyły głównej (vena cava), roszczeń 
związanych z kwestiami środowiskowymi, oraz naruszeniami 
praw pacjenta, jak również z możliwością dochodzenia oraz 
ściągalnością świadczeń ubezpieczeniowych związanych z 
takimi roszczeniami.

• Wejście w życie albo zmiana przepisów prawa mających wpływ 
na krajowe i zagraniczne operacje Spółki, albo zmiany w 
procedurach wykonawczych, włączając w to przepisy prawa 
związane z polityką handlową, monetarną i fiskalną, 
opodatkowaniem (w tym reformami podatkowymi które mogą 
negatywnie wpłynąć na działalność przedsiębiorstw 
międzynarodowych), praktykami sprzedażowymi, ochroną 
środowiska, kontrolą cen, wymogami licencyjnymi i 
regulacyjnymi dla nowych produktów oraz produktów będących 
w fazie postmarketingowej. W szczególności, Stany 
Zjednoczone oraz inne kraje mogą wprowadzić nowe 
wymagania związane z rejestracją, znakowaniem produktów 
oraz materiałami zabronionymi, które mogą wymagać od nas 
ponownej rejestracji produktów już obecnych na rynku, albo 
mogą w inny sposób wpłynąć na proces wprowadzania na rynek 
produktów Spółki. Przepisy związane z ochroną środowiska, w 
szczególności dotyczące emisji gazów cieplarnianych, stają się 
coraz bardziej rygorystyczne na całym świecie, co może 
doprowadzić do zwiększenia kosztów działalności operacyjnej 
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Spółki albo konieczności wprowadzenia zmian w zakładach lub 
procesach produkcyjnych Spółki bądź też jej dostawców, jak 
również skutkować odpowiedzialnością BD. 

• Zastrzeżenia związane ze skutecznością albo bezpieczeństwem 
produktów Spółki mogą doprowadzić do wstrzymania albo 
wycofania produktu, działań regulacyjnych podejmowanych 
przez FDA albo jej zagraniczne odpowiedniki (w tym
ograniczeń dotyczących przyszłego certyfikowania produktów i 
kar cywilnych nakładanych przez agencje rządowe (civil 
penalties), zmniejszenia poziomu sprzedaży, roszczeń 
związanych z odpowiedzialnością za produkty, oraz 
pogorszenia reputacji Spółki. W rezultacie przejęcia 
CareFusion, Spółka działa w warunkach ugody sądowej 
zawartej z FDA w związku z produkcją pomp infuzyjnych na 
terytorium Stanów Zjednoczonych. Warunki ugody sądowej 
upoważniają FDA, w przypadku stwierdzenia w przyszłości 
jakichkolwiek naruszeń, do nakazania zaprzestania produkcji i 
dystrybucji produktów, wycofania produktów albo podjęcia 
innych działań, jak również możemy zostać zobowiązani do 
zapłaty istotnych odszkodowań pieniężnych w przypadku 
niespełnienia jakiegokolwiek warunku ugody. 

• Ryzyka związane z przejęciem przez Spółkę CareFusion, w tym 
zdolność Spółki do kontynuowania pomyślnej integracji z 
działalnością operacyjną CareFusion w celu pełnego uzyskania 
przewidywanych korzyści i oszczędności kosztów związanych z 
transakcją. 

• Skutki niekorzystnej ekspozycji w środkach masowego 
przekazu oraz innego rodzaju obecności w przestrzeni 
publicznej w związku z działalnością gospodarczą i operacyjną 
BD, w tym wpływ na reputację BD oraz popyt na jej produkty. 

• Skutki wahań rynkowych na wartość aktywów w ramach 
planów emerytalnych BD, oraz na aktuarialną stopę procentową 
i zakładany zwrot aktywów, które mogą doprowadzić do 
konieczności dokonania przez BD dodatkowych nakładów na 
plany emerytalne i zwiększyć wydatki Spółki związane z 
planami emerytalnymi.

• Zdolność Spółki do uzyskania spodziewanych bądź 
jakichkolwiek korzyści z programów restrukturyzacyjnych, 
które Spółka może przeprowadzić. 

• Publikacja nowych albo zrewidowanych standardów
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rachunkowości przez Radę Standardów Rachunkowości 
Finansowej (Financial Accounting Standards Board) albo
Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and 
Exchange Commission).

D.3 Kluczowe rodzaje
ryzyka związanego 
z Akcjami

Ryzyko związane w uczestnictwie w GSIP i nabyciem Akcji w ramach 
GSIP:

• Uczestnictwo w GSIP narażone jest na tego samego rodzaju 
ryzyko, co inne inwestycje w akcje (np. zmiana ceny notowań 
Akcji). W związku z tym uczestnictwo w GSIP narażone jest na 
potencjalne ryzyko utraty części lub całego zainwestowanego 
kapitału. 

• Uczestnictwo w GSIP narażone jest na ryzyko walutowe (np. 
USD/EUR lub USD/funt szterling), co może mieć niekorzystny 
wpływ na przewidywane zyski z tytułu uczestnictwa w GSIP. 

• Konsekwencje podatkowe i / lub z tytułu ubezpieczeń 
społecznych wynikające z uczestnictwa w GSIP mogą mieć 
niekorzystny wpływ na przewidywane zyski z tytułu 
uczestnictwa w GSIP.

• GSIP nakłada określone ograniczenia dotyczące wycofania 
Akcji, co może doprowadzić do ograniczonej płynności takich 
Akcji.

Dział E - Oferta 

E.1 Wpływy i koszty 
netto

Zakładając, że wszystkie z 250 000 Akcji oferowanych w ramach GSIP 
zgodnie z niniejszym prospektem emisyjnym zostaną zakupione przez 
pracowników uczestniczących w GSIP, wpływy wyniosłyby 54 530 000 
USD, przy cenie za jedną Akcję w wysokości 218,12 USD na 1 marca 
2018 r. W związku z wdrożeniem niniejszego prospektu emisyjnego 
dotyczącego oferty papierów wartościowych w ramach GSIP 
uprawnionym pracownikom określonych jednostek zależnych w 
Europejskim Obszarze Gospodarczym Spółka poniosła koszty prawne w 
wysokości ok. 70.000 EUR . 

E.2a Cel oferty i
przeznaczenie
środków 

Celem GSIP jest umożliwienie uprawnionym pracownikom z 
uczestniczących jednostek zależnych i stowarzyszonych BD (1) 
posiadania udziałów w BD oraz (2) gromadzenia regularnych i 
długoterminowych oszczędności. 

Ewentualne środki uzyskane z ofert ogłaszanych w ramach GSIP, 
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Spółka przeznaczy na ogólne cele korporacyjne.

E.3 Opis warunków
oferty

Poniższy opis warunków oferty stanowi wyłącznie podsumowanie 
takich warunków, które przedstawia takie warunki w sposób
wysoce uproszczony. Czytelnikom zaleca się usilnie zapoznanie się z 
GSIP, stanowiącym Załącznik I do niniejszego prospektu 
emisyjnego.

Z dniem przyjęcia GSIP przez spółkę grupy BD i udostępnienia go 
uprawnionym pracownikom, z zastrzeżeniem postanowień GSIP, 
wszyscy uprawnieni pracownicy takiej spółki z grupy będą mieli prawo 
do przystąpienia do GSIP po spełnieniu określonych wymogów 
związanych z zatrudnieniem, wynikających z polityki i procedur 
obowiązujących w takiej spółce grupy. Wpłaty na rzecz GSIP przez 
uprawnionych pracowników są w pełni dobrowolne. 

Uprawniony pracownik może przystąpić do GSIP (i stać się 
"Uczestnikiem"), po wypełnieniu wymaganych formularzy, zgodnie z 
polityką i procedurami obowiązującymi w danej spółce grupy. 

O ile nie określono inaczej w GSIP, Uczestnik może deponować 
fundusze w ramach GSIP wyłącznie w formie potrąceń z 
wynagrodzenia, zatwierdzonych przez takiego Uczestnika ("Depozyt").
Uczestnik może wyrazić zgodę na potrącanie do 14% swojego 
wynagrodzenia zasadniczego za dany okres wyrażonego jako 
wielokrotność ½% jako składki na rzecz Depozytu w ramach GSIP 
(chyba że w danym państwie obowiązuje inna wartość).  Przez pierwsze 
dwanaście miesięcy uczestnictwa potrącana będzie składka podstawowa 
w wysokości do 2% wynagrodzenia zasadniczego uczestnika ("Depozyt 
Podstawowy"). Po upływie tego okresu, składki podstawowe wynosić 
będą do 4% i stanowić będą Depozyt Podstawowy, natomiast wszelkie 
nadwyżki ponad składki podstawowe stanowić będą składki dodatkowe 
("Depozyt Dodatkowy").

Oprócz składek potrącanych z wynagrodzenia Uczestnika wpłacanych 
przez Uczestnika na rzecz Depozytu w ciągu roku kalendarzowego, 
Uczestnik może również zapłacić składkę jednorazową w dowolnej 
wysokości (chyba że w danej spółce ustalono kwotę minimalną) w 
ramach składki specjalnej na rzecz programu w każdym roku 
kalendarzowym ("Depozyt Specjalny").  Takie składki na Depozyt 
Specjalny traktowane będą we wszystkich innych aspektach jako 
potrącenia na rzecz Depozytu w ramach GSIP. 

Spółka grupy powinien otworzyć i prowadzić rachunek dla 
poszczególnych Uczestników, wykazujący udział danego Uczestnika w 
ramach GSIP w Akcjach i w środkach pieniężnych, w tym określone 
oddzielne rachunki, zgodnie z postanowieniami GSIP.

O ile nie określono inaczej w GSIP, spółka grupy będzie dokonywać 
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dopłat na rzecz programu w imieniu poszczególnych Uczestników,
którzy wpłacili składki na Depozyt Podstawowy w danym okresie 
rozliczeniowym w wysokości odpowiadającej (1) 100% składki nad 
Depozyt Podstawowy wpłaconej przez Uczestnika, stanowiącej do 2% 
wynagrodzenia zasadniczego Uczestnika za taki okres oraz (2) po
upływie dwunastu miesięcy od dnia, w którym dana spółka grupy 
udostępniła GSIP po raz pierwszy grupie swoich uprawnionych 
pracowników, która obejmowała (lub powinna była objąć) takiego 
Uczestnika, 100% składek na Depozyt Podstawowy wpłaconych przez 
Uczestnika równych kolejnemu 1% wynagrodzenia zasadniczego
Uczestnika za taki okres. Powyższe wartości wyrażone w procentach 
mogą w przyszłości ulec zmianie w określonych państwach. 

Oprócz takich dopłat, spółka grupy, w której zatrudniony jest Uczestnik 
może, wedle własnego uznania, za zgodą BD, dokonywać dopłat z 
tytułu wyników w pracy na podstawie określonych, nieindywidualnych 
kryteriów finansowych czy innych kryteriów oceniających wyniki w 
pracy.

O ile nie określono inaczej w GSIP, wszystkie kwoty pieniężne, papiery 
wartościowe czy inne aktywa otrzymane w ramach GSIP dostarczone 
zostaną Powiernikowi w celu ich zainwestowania i ponownego 
inwestowania w Akcje. Odpowiednie Akcje są nabywane według ich 
godziwej wartości rynkowej. Dla celów GSIP, godziwa wartość 
rynkowa oznacza średnią cenę jednej Akcji nabytej przez Powiernika 
dwudziestego dnia kalendarzowego miesiąca, lub w przypadku, gdy taki 
dzień nie jest dniem roboczym na NYSE lub w jurysdykcji Powiernika - 
następnego dnia, który jest dniem roboczym zarówno na NYSE jak i w 
jurysdykcji Powiernika.

Wszelkie prowizje maklerskie i inne koszty zakupu lub sprzedaży Akcji 
nabytych lub sprzedanych Uczestnikowi w ramach GSIP, zostaną 
uwzględnione w cenie takich Akcji i będą poniesione przez Uczestnika, 
który pokrywa także koszty wydania mu certyfikatu akcji. Uczestnicy 
aktualnie płacą 0,07 USD od jednej akcji podczas nabycia Akcji w 
ramach GSIP. Dodatkowo Uczestnicy płacą także 0,07 USD od jednej 
akcji za zlecenie sprzedaży w ramach GSIP. Jeżeli Uczestnicy wycofają 
swoje Akcje i sprzedadzą je we własnym zakresie, pokryją wówczas 
wszelkie koszty i opłaty, którymi obciąży ich dany dom maklerski.  

Wszyscy Uczestnicy nabędą prawa do wszystkich kwot składek na 
Depozyt Podstawowy, Depozyt Dodatkowy czy Depozyt Specjalny,
wraz z dywidendami płatnymi od takich kwot.    

Ponadto Uczestnicy nabędą prawa do wszystkich kwot wpłaconych 
przez spółkę grupy w ich imieniu po (i) upływie pięciu lat od daty 
wpłaty, (ii) ukończeniu 65 lat, lub (iii) ustaniu stosunku pracy z 
przyczyny innej, aniżeli ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, 
którykolwiek z tych terminów upływnie pierwszy. Dopłaty dokonane 
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przez spółkę grupy na rzecz Uczestnika, z którym rozwiązano stosunek 
pracy z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, w 
związku z Akcjami nabytymi w okresie krótszym, niż pięć lat przed 
takim rozwiązaniem ulegają przepadkowi. 

Należy pamiętać, że w niektórych państwach, gdzie oferowany jest 
GSIP obowiązują dodatkowe ograniczenia dotyczące wycofania i zbycia 
Akcji. W Belgii zabrania się wycofania lub sprzedaży wszelkich Akcji 
nabytych w zamian za składki na Depozyt Podstawowy oraz dopłaty 
przed upływem 24 miesięcy od daty zakupu Akcji. We Włoszech zbycie 
Akcji w ciągu trzech lat od ich nabycia może spowodować negatywne 
konsekwencje podatkowe. Zasady obowiązujące we Francji i Irlandii 
opisane zostały, odpowiednio, w Elemencie E.3a i E.3c. 

Zazwyczaj kwoty przechowywane na rachunku Uczestnika nie są mu 
wypłacane do momentu rozwiązania jego stosunku pracy. Jednakże, w 
trakcie zatrudnienia, Uczestnik może dokonywać wypłat kwot 
przetrzymywanych na jego rachunku.

Uprawniony Uczestnik może dokonywać takich wypłat nie częściej, niż 
dwa razy w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem określonych 
ograniczeń. 

Po rozwiązaniu stosunku pracy w okresie rozliczeniowym Uczestnik 
(lub w przypadku jego śmierci, osoba wyznaczona przez Uczestnika do 
otrzymania kwot w ramach GSIP po śmierci Uczestnika) otrzyma 
wszystkie należne płatności, jak szybko będzie to możliwe, zgodnie z 
postanowieniami GSIP.

E.3a Opis warunków
oferty - Francja

W przypadku pracowników z Francji, GSIP będzie mieć formę 
planu oszczędnościowego zwanego Plan d'Epargne d'Entreprise 
("PEE"), który umożliwia ulgowe traktowanie podatkowe.
Poniższy opis warunków oferty  uczestnictwa w PEE stanowi 
wyłącznie ogólne podsumowanie takich warunków, które 
przedstawia takie warunki w sposób wysoce uproszczony.
Czytelnikom zaleca się usilnie zapoznanie się z PEE, stanowiącym 
Załącznik II do niniejszego prospektu emisyjnego. 

W ramach PEE, uprawnieni pracownicy mogą dokonywać 
dobrowolnych składek potrącanych z ich wynagrodzenia (oprócz innych 
sposobów wpłacania oszczędności w ramach PEE) w celu inwestowania 
w wybrane fundusze. W programie PEE mogą uczestniczyć wszyscy 
pracownicy BD France SA, którzy przepracowali przynajmniej 3
miesiące. Pracownicy, którzy przeszli na emeryturę lub są w okresie 
przedemerytalnym mogą nadal wpłacać składki na PEE na określonych 
warunkach.

Uprawnieni pracownicy mogą przystąpić do PEE i stać się jego 
Uczestnikami po wypełnieniu formularza przystąpienia do programu. 
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Uczestnictwo w PEE rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca 
następującego po złożeniu formularza przystąpienia do programu. 
Uczestnicy wnoszą opłatę subskrypcyjną. BD France SA ponosi koszty 
związane z prowadzeniem PEE. 

Uczestnik może w dowolnym czasie wpłacić do PEE do 3% swojego 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (zgodnie z definicją zawartą 
w PEE) w ratach stanowiących wielokrotność ½% („składki 
podstawowe”). Zakładając że Uczestnik wpłaca składki podstawowe, 
może on w dowolnym czasie wpłacić składki dodatkowe w wysokości 
do 14% (w tym składki podstawowe) swojego miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto Uczestnicy mogą wpłacać 
składki specjalne, np. premie czy kwoty otrzymane w ramach planu 
udziału w zyskach (i. e., intéressement), z zastrzeżeniem pewnych 
ograniczeń.  

BD France SA będzie dokonywać w imieniu Uczestników dopłat do 
składek podstawowych i specjalnych wpłacanych przez Uczestników w 
ramach PEE. Składki pieniężne nie mogą przekroczyć niższej z dwóch 
kwot: 8% składek na ubezpieczenia społeczne płatnych przez 
Uczestnika za dany rok kalendarzowy lub trzykrotnej wartości 
inwestycji dokonanych przez tego Uczestnika w danym roku.

Sumy wpłacane przez poszczególnych pracowników plus dopłaty 
dokonywane przez pracodawcę inwestowane będą w zakup papierów 
wartościowych emitowanych przez Fonds Commun de Placement
d'Entreprise ("FCPE") lub oddziały FCPE. Uczestnicy mogą zbyć 
papiery wartościowe zakupione w ich imieniu po upływie pięcioletniego 
okresu ograniczenia zbywalności akcji, rozpoczynającego się od 
pierwszej składki na PEE.

E.3b Opis warunków
oferty – Wielka
Brytania

GSIP oferowany jest pracownikom z Wielkiej Brytanii w formie
programu akcji pracowniczych ("SIP”) umożliwiającego specjalne 
traktowanie podatkowe.  Poniższy opis warunków oferty 
uczestnictwa w SIP stanowi wyłącznie ogólne podsumowanie takich 
warunków, które przedstawia takie warunki w sposób wysoce
uproszczony. Czytelnikom zaleca się usilnie zapoznanie się z PEE, 
stanowiącym Załącznik III do niniejszego prospektu emisyjnego. 

SIP oferowany jest zasadniczo na takich samych warunkach, jak GSIP.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na pełny etat w Becton, Dickinson UK 
Limited ("BD UK Limited"), którzy przepracowali w BD UK Limited
co najmniej sześć miesięcy uprawnieni są do uczestnictwa w SIP (z 
wyjątkiem pracowników określonych w SIP).  

Uczestnicy mogą dokonywać wpłat składek podstawowych i 
dodatkowych, potrącanych z ich wynagrodzenia.  Uczestnicy mogą 
wpłacać składki na Depozyt za każdy okres rozliczeniowy w wysokości 
do 14% wynagrodzenia zasadniczego w kwotach stanowiących 
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wielokrotność ½%. W ramach SIP kwoty do powyższej wartości 
procentowej wynagrodzenia zasadniczego za każdy okres rozliczeniowy 
stanowią składki podstawowe.  Obecnie, podstawowe składki 
dokonywane przez Uczestnika wynoszą do 3% wynagrodzenia 
zasadniczego stanowiące wielokrotność ½% do kwoty 150 GBP 
miesięcznie. Wszelkie wpłaty powyżej tego limitu stanowią składki 
dodatkowe. W ramach SIP składki podstawowe uprawniają do 
określonych korzyści podatkowych, którymi nie są objęte składki 
dodatkowe. Ponadto Uczestnicy nie mają prawa wpłacania składek 
jednorazowych wykraczających poza składki podstawowe i dodatkowe. 

BD UK Limited dokona dopłat w imieniu poszczególnych Uczestników 
w kwocie równej 100% składki podstawowej wpłaconej przez 
Uczestnika za każdy okres rozliczeniowy.   

W przypadku śmierci Uczestnika i na wniosek przedstawiciela 
pracownika, kwoty na rachunku w ramach SIP zostaną wypłacone 
spadkobiercom Uczestnika.

E.3c Opis warunków
oferty - Irlandia

W przypadku niektórych pracowników w Irlandii, GSIP oferowany
jest w formie umów powierniczych stanowiących łącznie Becton, 
Dickinson and Company Global Share Investment Program for
Ireland (Globalny Program Akcji Pracowniczych Becton, Dickinson
and Company w Irlandii) ("Ireland GSIPI"), obejmujący 
wszystkich pełnoetatowych pracowników Becton, Dickinson Insulin 
Syringe Limited, Becton Dickinson and Company Limited oraz
BENEX Limited. Poniższy opis warunków oferty  uczestnictwa w 
Ireland GSIP I stanowi wyłącznie ogólne podsumowanie takich 
warunków, które przedstawia takie warunki w sposób wysoce
uproszczony. Czytelnikom zdecydowanie zaleca się zapoznanie się z 
Ireland GSIP I, stanowiącym Załącznik IV do niniejszego prospektu 
emisyjnego.

Ireland GSIP I oferowany jest zasadniczo na takich samych warunkach,
jak GSIP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na pełny etat w Becton, 
Dickinson Insulin Syringe Limited, Becton Dickinson and Company
Limited oraz BENEX Limited (łącznie "BD Ireland I"), którzy 
przepracowali w BD Ireland I co najmniej sześć miesięcy, uprawnieni są 
do uczestnictwa w Ireland GSIP I (z wyjątkiem pracowników 
określonych w Ireland GSIP I). 

Jednakże, składki na Depozyt Podstawowy obejmują wyłącznie kwoty 
wpłacone z premii rocznych do wysokości 3%. Wszelkie składki 
pochodzące z premii rocznej przekraczające powyższą kwotę oraz 
wszelkie składki potrącane z wynagrodzenia stanowią składki na 
Depozyt dodatkowy. BD Ireland I dokona dopłat w imieniu 
poszczególnych Uczestników w kwocie równej 100% składki 
podstawowej wpłaconej przez Uczestnika za każdy okres rozliczeniowy. 
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Ponadto, oprócz restrykcji określonych w GSIP, nie można dokonać 
wypłaty z tytułu trudnej sytuacji finansowej, zdefiniowanej w Ireland 
GSIP I, w przypadku Akcji nabytych w ramach Ireland GSIP I za
składki na Depozyt Podstawowy lub dopłaty dokonane przez 
pracodawcę przez pierwsze dwa lata po nabyciu takich Akcji. Ponadto, 
wypłata z tytułu trudnej sytuacji finansowej przed końcem trzeciego 
roku po nabyciu takich Akcji może spowodować niekorzystne 
konsekwencje podatkowe.

Obecnie w Irlandii w ramach GSIP tworzony jest nowy sub-plan
dla pracowników w Irlandii zatrudnionych w (1) GenCell
Biosystems Limited, (2) Becton Dickinson Research Centre Ireland
Limited oraz (3) Becton Dickinson Dispensing Ireland Limited,
stanowiący Becton Dickinson Global Share Investment Programme 
- Contributory Scheme (Globalny Program Akcji Pracowniczych
Becton Dickinson -  Fundusz Składkowy) ("Ireland GSIP II"), 
którego wejście w życie planowane jest po jego finalnym 
zatwierdzeniu przez Irlandzki Urząd Skarbowy. Poniższy opis 
warunków oferty uczestnictwa w Ireland GSIP II stanowi
wyłącznie ogólne podsumowanie takich warunków, które 
przedstawia takie warunki w sposób wysoce uproszczony.
Czytelnikom zdecydowanie zaleca się zapoznanie się z Ireland GSIP 
II, stanowiącym Załącznik V do niniejszego prospektu emisyjnego. 

Ireland GSIP II oferowany jest zasadniczo na takich samych warunkach,
jak Ireland GSIP I. Wszyscy pracownicy (w tym pracownicy
niepełnoetatowi oraz  pracownicy zatrudnieni na czas określony) w 
GenCell Biosystems Limited, Becton Dickinson Research Centre
Ireland Limited oraz Becton Dickinson Dispensing Ireland Limited
(łącznie "BD Ireland II"), którzy przepracowali w BD Ireland II co 
najmniej sześć miesięcy, uprawnieni są do uczestnictwa w Ireland GSIP 
II.

Składki na nabycie Akcji w ramach Ireland GSIP II mogą stanowić do 
3% wysokości rocznego wynagrodzenia netto Uczestnika (z 
wyłączeniem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, premii, prowizji, 
dodatków oraz innych zmiennych składników wynagrodzenia). Za 
każdą Akcję nabytą przez Uczestnika w ramach Ireland GSIP II ("Akcja 
Uczestnictwa"), BD Ireland przyzna Uczestnikowi Akcję o jednakowej 
wartości ("Akcja Jednakowa"). Zarówno Akcje Uczestnictwa jak i 
Akcje Jednakowe nie mogą być zbywane przez Uczestników przed 
upływem dwóch lat od mającej zastosowanie właściwej daty (przy czym 
aby zabezpieczyć maksymalne korzyści podatkowe w ramach Ireland 
GSIP II, Akcje Jednakowe nie mogą być zbywane przed upływem 
trzech lat od mającej zastosowanie właściwej daty). 

W przypadku trudnej sytuacji finansowej (w rozumieniu określonym w 
Ireland GSIP II), Uczestnicy są uprawnieni do wycofania Akcji 
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Uczestnictwa i / lub Akcji Jednakowych (z zastrzeżeniem, że może to 
spowodować negatywne konsekwencje podatkowe). 

E.4 Opis interesów,
które są istotne w 
przypadku oferty,
w tym konflikt
interesów

Nie dotyczy. Nie ma takich interesów.

E.5 Nazwa Podmiotu
oferującego 
sprzedaż papierów 
wartościowych 

Becton, Dickinson and Company

E.6 Maksymalne
rozwodnienie

Z uwagi na to, że wszystkie Akcje nabyte w ramach GSIP będą 
istniejącymi Akcjami, oferta niniejsza nie powinna doprowadzić do 
rozwodnienia akcji znajdujących się w posiadaniu akcjonariusza BD, 
który nie uczestniczy w niniejszej ofercie.

E.7 Szacunkowe koszty
poniesione przez
inwestora na rzecz
emitenta lub
oferenta

Nie dotyczy. Nie ma żadnych takich kosztów. 


