CISCO SYSTEMS, INC.
170 West Tasman Drive
San Jose, Kalifornia, 95134-1706, USA

PROGRAM NABYWANIA AKCJI PRZEZ PRACOWNIKÓW
CISCO SYSTEMS, INC. (ZE ZMIANAMI I PRZEFORMUŁOWANIAMI OBOWIĄZUJĄCY
OD 12 GRUDNIA 2018 („ESPP”)
Prospekt dla pracowników określonych spółek zależnych Cisco Systems, Inc., mających siedzibę
na terytorium państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”),
podlegający przepisom prawa obowiązującym w danym państwie

* AMF – francuski Urząd ds. Rynków Finansowych (Autorité des marchés financiers)
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CZĘŚĆ I — PODSUMOWANIE PROSPEKTU
CZĘŚĆ I — PODSUMOWANIE PROSPEKTU

VISA AMF NUMER 18-496 Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2018 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
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.
na
osobach
Odpowiedzialność
cywilna
spoczywa
tylko
przedkładających niniejsze podsumowanie łącznie z wszelkimi jego
tłumaczeniami, oraz występujących o jego notyfikowanie, 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 akcje nie będą przedmiotem późniejszej
odsprzedaży ani ostatecznego plasowania przez pośredników
finansowych.

DZIAŁ B — EMITENT
B.1

Prawna (statutowa)
i handlowa nazwa
emitenta

Cisco Systems, Inc. („Cisco” lub „Spółka”).
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B.2

Siedziba oraz forma
prawna Cisco,
ustawodawstwo,
zgodnie z którym
emitent prowadzi
swoją działalność, a
także kraj siedziby
emitenta

Siedziba Cisco znajduje się przy 170 West Tasman Drive, San Jose,
Kalifornia, 95134-1706, USA. Spółka jest spółką prawa stanu Kalifornia,
USA.

B.3

Opis bieżącej
działalności
operacyjnej oraz
głównych obszarów
działalności Cisco

Cisco prowadzi działalność, której przedmiotem jest projektowanie i
sprzedaż szerokiego asortymentu technologii, które napędzają Internet
od 1984 r. Oprócz tworzenia sieci, bezpieczeństwa, współpracy,
aplikacji oraz chmury, ewoluujące intuicyjne technologie Cisco stale się
uczą i dostosowują w celu dostarczenia klientom wysoce bezpiecznej,
inteligentnej platformy dla ich cyfrowego biznesu.
Cisco prowadzi swoją działalność na całym świecie, którą zarządza
stosując kryterium geograficzne. Jego działalność jest podzielona na
trzy następujące segmenty geograficzne: obie Ameryki; Europa, Bliski
Wschód i Afryka („EMEA”); oraz Azja i Pacyfik, Japonia i Chiny
(„APJC”).
Produkty i technologie Cisco są pogrupowane w następujących
kategoriach: Platformy Infrastruktury; Aplikacje, Bezpieczeństwo oraz
Pozostałe Produkty. Oprócz ofert produktowych, Cisco oferuje szeroką
gamę usług, w tym usługi wsparcia technicznego i zaawansowane
usługi. Coraz częściej Cisco oferuje swoje technologie poprzez
oprogramowanie i usługi. Do klientów Cisco należą przedsiębiorstwa
każdej wielkości, instytucje publiczne, rządy i dostawcy usług. Klienci ci
często uważają Cisco za strategicznego partnera, który pomaga im w
wykorzystywaniu technologii informacyjnych ("IT"), wyróżnianiu się na
rynku oraz w osiąganiu pozytywnych wyników biznesowych.
Podsumowanie przychodów Cisco dla każdego z segmentów w latach
obrotowych 2018, 2017 i 2016 przedstawia się następująco (w
milionach):
Rok zakończony
Przychody:
Obie Ameryki
EMEA
APJC

$

Ogółem

$

28 lipca 2018

29 lipca 2017

30 lipca 2016

29.070
12.425
7.834

$

28.351
12.004
7.650

$

29.392
12.302
7.553

49.330

$

48.005

$

49.247

Przychody w USA wyniosły odpowiednio 25,5 mld USD, 25 mld USD i
25,9 mld USD w latach obrotowych 2018, 2017 i 2016.
Poniższa tabela przedstawia przychody osiągnięte
poszczególnych grup produktów i usług (w milionach):
Rok zakończony
Przychody:
Platformy
Infrastruktury
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28 lipca 2018 29 lipca 2017 30 lipca 2016

$
3

28.270

$

27.779

$

28.851
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5.035
2.353
1.050
36.709
12.621

Aplikacje
Bezpieczeństwo
(1)
Pozostałe
Produkty razem
Usługi
Ogółem

$

49.330

4.568
2.153
1.205
35.705
12.300
$

48.005

4.438
1.969
1.996
37.254
11.993
$

49.247

(1) W drugim kwartale roku obrotowego 2016 Cisco dokonała sprzedaży Działalności
Świadczenia Usług Wideo na urządzeniach podłączonych do sieci ("Działalność SP
Video CPE"). Przychody z Działalności SP Video CPE wyniosły 504 mln USD dla
roku obrotowego 2016.

W celu uzyskania spójności kwot przychodów w ramach
poszczególnych grup produktów pomiędzy rokiem bieżącym a latami
poprzednimi, Spółka dokonała pewnych niezbędnych korekt w zakresie
klasyfikacji produktów.
B.4a

Tendencje z
ostatniego okresu

Wyniki finansowe
W dniu 15 sierpnia 2018 r. Cisco podało do wiadomości wyniki za
czwarty kwartał i rok obrotowy zakończony 28 lipca 2018 r. Cisco
podało do wiadomości wyniki za czwarty kwartał: przychody w
wysokości 12,8 mld USD oraz zysk netto w wysokości 3,8 mld USD
obliczony zgodnie z Ogólnie Przyjętymi Zasadami Rachunkowości w
Stanach Zjednoczonych („U.S. GAAP”), tj. 0,81 USD na akcję. Cisco
poinformowało, że przychody za cały rok obrotowy zakończony 28 lipca
2018 wyniosły 49,3 mld USD, wzrost o 3% a zysk netto na akcję
obliczony zgodnie z U.S. GAAP wyniósł 0.02 USD.
W dniu 6 września 2018 r. Cisco złożyło do Amerykańskiej Komisji
Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) Raport Roczny na Formularzu
10-K za rok obrotowy zakończony 28 lipca 2018 r. („Formularz 10-K
Cisco”).
Strategia i priorytety
Ponieważ klienci Cisco dodają miliardy nowych połączeń do swoich
przedsiębiorstw i jako że coraz więcej aplikacji przenosi się do wielochmurowego środowiska, Cisco uważa, że sieć w dalszym ciągu jest
bardzo istotna. Cisco uważa, że klienci szukają intuicyjnych sieci
(„Intent-based networking”), które dzięki automatyzacji, bezpieczeństwu
oraz analityce pomiędzy środowiskiem prywatnym, hybrydowym i wielochmurowymi, dostarczają istotną wartość dla biznesu. Jego wizją jest
dostarczenie bardzo bezpiecznych, opartych na oprogramowaniu,
automatycznych i inteligentnych platformy dla swoich klientów.
Strategiczne priorytety Cisco obejmują co następuje: przyspieszenie
tempa innowacji, zwiększenie wartości sieci i transformację modelu
biznesowego.
Podsumowanie przejęć
Spółka przeprowadziła 8 przejęć w roku obrotowym 2018:
1. W dniu 31 lipca 2017 r. Cisco zakończyło przejęcie prywatnej spółki
Viptela Inc. ("Viptela"), dostawcy programowych produktów sieci
wielkopowierzchniowych, o łącznej wartości około 497 milionów
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USD. Przychody z przejęcia Viptela zostały uwzględnione w
kategorii produktów Platformy Infrastruktury firmy Cisco.
2. W dniu 22 września 2017 r. Cisco zakończyła przejęcie prywatnej
spółki Springpath, Inc. ("Springpath"), firmy zajmującej się
oprogramowaniem hiperkonwergencji, o łącznej wartości około 248
milionów USD. Przychody z przejęcia Springpath zostały
uwzględnione w kategorii produktów Platformy Infrastrury firmy
Cisco.
3. W dniu 1 lutego 2018 r. Cisco ukończyło przejęcie spółki publicznej
BroadSoft, Inc. ("BroadSoft"), firmy zajmującej się usługami
dzwonienia w chmurze i rozwiązaniami centrum kontaktowego, za
łączną kwotę około 2.179 mln USD. Przychody z przejęcia
BroadSoft zostały uwzględnione w kategorii Aplikacji Cisco.
4. W dniu 10 maja 2018 r. Cisco zakończyło przejęcie prywatnej firmy
Accompany, dostawcy platformy wywiadowczej opartej na
inteligencji emocjonalnej, za łączną kwotę około 222 milionów USD.
Wyniki przejęcia Accompany zostaną uwzględnione w kategorii
Aplikacji Cisco.
Pozostałe cztery nabycia, za łączną kwotę około 72 milionów dolarów w
gotówce i przyjętych udziałach kapitałowych, nie były istotne.
Trwająca sprzedaż majątku przedsiębiorstwa Dostawcy Usług w
zakresie Oprogramowania Wideo
W czwartym kwartale roku finansowego 2018 Cisco ogłosiło definitywną
umowę sprzedaży działalności Dostawcy Usług w zakresie
Oprogramowania Wideo. Według stanu na dzień 28 lipca 2018 r.
działalność ta posiadała aktywa rzeczowe o wartości około 175
milionów USD (głównie obejmują one należności, zapasy i różne inne
aktywa bieżące i długoterminowe) oraz wartości niematerialne netto
i wartość firmy (w oparciu o względną wartość godziwą) w wysokości
300 milionów USD. Ponadto, przedsiębiorstwo posiadało łączne
zobowiązania w wysokości około 320 milionów USD (głównie obejmują
one przychody przyszłych okresów oraz różne inne zobowiązania
bieżące i długoterminowe). Aktywa te i pasywa zostały przeznaczone
do sprzedaży i nie zostały zaprezentowane odrębnie, ponieważ kwoty
nie były istotne dla Skonsolidowanego Bilansu. Cisco spodziewa się, że
wpływ transakcji po jej zamknięciu na raport finansowy będzie
marginalny. Transakcja ma zostać sfinalizowana w pierwszej połowie
roku podatkowego 2019, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków
zamknięcia i uzyskania zatwierdzenia przez odpowiednie organy..
Przejęcie Duo Security
2 sierpnia 2018 r. Firma Cisco ogłosiła zamiar przejęcia Duo Security,
Inc. ("Duo Security"), wiodącego dostawcy zunifikowanego dostępu do
bezpieczeństwa i wieloczynnikowego uwierzytelniania dostarczanego
przez chmurę. Integracja sieci, urządzeń i platform bezpieczeństwa
chmury firmy Cisco z produktami do uwierzytelniania i dostępu na
zasadzie "zero-trust" firmy Duo Security, ma na celu umożliwienie
klientom łatwego i bezpiecznego łączenia użytkowników z dowolną
aplikacją na dowolnym urządzeniu sieciowym.
POLAND
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Zgodnie z warunkami umowy, Cisco zgodziło się zapłacić około 2,35
miliarda dolarów w gotówce i przejęło udziały kapitałowe w celu
przejęcia Duo Security. 1 października 2018 r. Cisco ogłosiło, że
zakończyło przejęcie Duo Security. Po zamknięciu transakcji przejęcia
przychody z Duo Security zostaną uwzględnione w kategorii
Bezpieczeństwo Cisco.
Koszty restrukturyzacji
Cisco zainicjowało plan restrukturyzacji w roku podatkowym 2018
("Plan Fiskalny 2018") w celu dostosowania swojej organizacji i
umożliwienia
dalszych
inwestycji
w
kluczowych
obszarach
priorytetowych. Całkowite koszty przed opodatkowaniem szacuje się na
około 300 milionów USD. W związku z Planem Fiskalnym 2018 Cisco
poniosło koszty w wysokości 108 milionów USD w roku podatkowym
2018. Te zagregowane opłaty przed opodatkowaniem są głównie
gotówkowe i obejmują odprawę pracowniczą i inne jednorazowe
świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz inne powiązane
koszty. Cisco spodziewa się, że Plan Fiskalny 2018 zostanie w
znacznej mierze ukończony w roku podatkowym 2019.
B.5

Struktura
organizacyjna

Cisco jest spółką dominującą Grupy Cisco. Cisco posiada,
bezpośrednio lub pośrednio, kapitał oraz prawa głosu w każdej ze
swoich spółek zależnych. Dodatkowo Cisco posiada inwestycje w
papiery wartościowe spółek prywatnych i publicznych. Według stanu na
dzień 28 lipca 2018 r. Cisco posiadało około 350 spółek zależnych.

B.6

Udziały w kapitale
Cisco lub prawa
głosu

Nie dotyczy. W nawiązaniu do Q&A , Europejski Urząd Nadzoru
Rynków i Papierów Wartościowych („ESMA”) uznaje, że art. 18 Aneksu
I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia
2004 r. z późniejszymi zmianami („Rozporządzenie Prospektowe”)
stanowiące przepis wykonawczy do Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 z późniejszymi zmianami
(„Dyrektywa Prospektowa”) nie jest relewantny w odniesieniu 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 Cisco za lata obrotowe zakończone 28 lipca 2018 r., 29
lipca 2017 r. i 30 lipca 2016 r.

1

Wybrane dane finansowe Cisco przedstawione w niniejszym prospekcie pochodzą ze skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Cisco i zostały przygotowane zgodnie z U.S. GAAP.
WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE
(w milionach, poza kwotami na jedną akcję)
Rok zakończony

29 lipca 2017

30 lipca 2016

$
$
$

$
$
$

$
$
$

(1)

Przychody
Zysk netto
Zysk netto na 1 akcję - podstawowy
1

28 lipca 2018
49.330
110
0,02

48.005
9.609
1,92

(2)(3)

Pytania i Odpowiedzi, Prospekty: 28 zaktualizowana wersja – marzec 2018 (28 marca 2018 | ESMA-31-62-780).
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Zysk netto na 1 akcję – rozwodniony
Liczba akcji wykorzystana do wyliczeń wyników na 1
akcję – podstawowe
Liczba akcji wykorzystana do wyliczeń wyników na 1
akcję – rozwodnione
Zadeklarowana wysokość dywidendy pieniężnej
przypadająca na jedną akcję zwykłą
Środki pieniężne z działalności operacyjnej netto

$

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz inwestycje
Aktywa ogółem
Zadłużenie
Przychody przyszłych okresów

0,02

$

1,90

$

2,11

4.837

5.010

5.053

4.881

5.049

5.088

$
1,24 $
1,10
$
13.666 $
13.876
28 lipca 2018 29 lipca 2017

$
0,94
$
13.570
30 lipca 2016

$
$
$
$

$
$
$
$

46.548
108.784
25.569
19.685

$
$
$
$

70.492
129.818
33.717
18.494

65.756
121.652
28.643
16.472

(1) W roku podatkowym 2018 Cisco odnotowało tymczasowy koszt podatkowy w wysokości 10,4 mld USD związany z
uchwaleniem ustawy o zwolnieniach podatkowych i ustawie o zatrudnieniu ("Ustawa Podatkowa"), obejmując 8,1 mld USD
amerykańskiego podatku przejściowego, 1,2 mld USD obcego podatku potrącanego oraz 1,1 miliarda dolarów rewaluacji
aktywów i zobowiązań netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
(2) W drugim kwartale roku obrotowego 2016 Cisco zakończyło sprzedaż Działalności SP Video CPE. Dlatego też przychody z
tej części kategorii Świadczenie usług wideo nie będą się pojawiać w przyszłych okresach. Sprzedaży skutkowała
przychodem przed opodatkowaniem w wysokości 253 mln USD pomniejszonym o koszty transakcyjne. Rok obrotowy
zakończony 30 lipca 2016 uwzględnia przychody z Działalności SP Video CPE w wysokości 504 mln USD.
(3) W roku obrotowym 2016 Cisco osiągnęło korzyść podatkową w łącznej wysokości 593 mln USD z tytułu: (i) Urząd Podatkowy
(Internal Revenue Service, „IRS”) oraz Cisco uzgodnili wszystkie pozycje związane ze zwrotami federalnego podatku
dochodowego za lata obrotowe 2000-2010, w wyniku czego Cisco rozpoznało korzyść podatkową netto w wysokości 367 mln
USD oraz; (ii) ustawa „Protecting Americans from Tax Hikes" z 2015 roku przywróciła na stałe federalną ulgę podatkową na
badania i rozwój („R&D”), w związku z czym Cisco rozpoznało korzyść podatkową w wysokości 226 mln USD, z czego 81 mln
USD związane było z wydatkami R&D poniesionymi w roku obrotowym 2015.

W poniższej tabeli podsumowano inwestycje Cisco z kategorii „dostępne do sprzedaży” (w milionach):
Koszt
zamortyzowany

28 lipca 2018 r.

Papiery wartościowe o stałym dochodzie:
Amerykańskie rządowe papiery wartościowe
Papiery wartościowe amerykańskich agencji
rządowych
Papiery wartościowe rządowe i agencji rządowych
inne niż amerykańskie
Dłużne papiery korporacyjne
Papiery wartościowe amerykańskich agencji
zabezpieczone hipoteką
Łącznie papiery wartościowe o stałej kwocie
dochodu
Udziałowe papiery wartościowe spółek publicznych
Ogółem

$

7.318 $

Zyski
niezrealizowane
brutto

Straty
niezrealizowane brutto

— $

Wartość
godziwa

(43)

$ 7.275

732

—

(5)

727

209
27.765

—
44

(1)
(445)

208
27.364

1.488

—

(53)

1.435

37.512
372

44
233

(547)
—

37.009
605

277 $

(547)

$ 37.614

$ 37.884 $

Według stanu na 28 lipca 2018 r. nierozliczone sprzedaże inwestycyjne netto wynosiły 1,5 mld USD i
zostały uwzględnione w innych aktywach obrotowych i innych zobowiązaniach krótkoterminowych.
Papiery wartościowe rządowe i agencji rządowych inne niż amerykańskie obejmują papiery wartościowe
agencji i spółek gwarantowane przez rządy inne niż rząd amerykański.
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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 jest relewantny w
odniesieniu do ofert nabycia akcji skierowanych do pracowników i
dlatego może być pominięty w prospekcie zgodnie z art. 23.4
Rozporządzenia Prospektowego.

B.9

Prognozy lub
szacunki zysków

Nie dotyczy. Niniejszy prospekt nie zawiera żadnych prognoz ani
szacunków zysku.

B.10

Zastrzeżenia
zawarte w raporcie
biegłego rewidenta
w odniesieniu do
historycznych
informacji
finansowych

Nie dotyczy. W raportach biegłego rewidenta nie ma żadnych
zastrzeżeń dla lat obrotowych 2018, 2017 lub 2016.

B.11

Oświadczenia
dotyczące kapitału
obrotowego

Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Cisco jest wystarczający na
pokrycie obecnych potrzeb Spółki.

DZIAŁ C — PAPIERY WARTOŚCIOWE
Opis typu i klasy
papierów
wartościowych
stanowiących
przedmiot oferty, w
tym kod
identyfikacyjny
papierów
wartościowych

Akcje zwykłe Cisco o wartości nominalnej 0,001 USD („Akcje")
oferowane na podstawie niniejszego Prospektu to Akcje autoryzowane,
lecz niewyemitowane albo Akcje własne nabyte przez Cisco, w tym
Akcje nabyte na rynku.

C.2

Waluta emisji
papierów
wartościowych

Dolar amerykański jest walutą emisji papierów wartościowych.

C.3

Liczba akcji
wyemitowanych

Na dzień 28 lipca 2018 r. spółka Cisco miała prawo do wyemitowania
20.000.000.000 Akcji oraz 5.000.000 akcji uprzywilejowanych, bez
wartości nominalnej. Na dzień 31 sierpnia 2018 r. w obrocie znajdowały
się 4.571.334.136 Akcje, a żadne akcje uprzywilejowane nie były
wyemitowane.

C.4

Opis praw
związanych z
papierami
wartościowymi

Żadnemu z uprawnionych pracowników zapisanych do ESPP
(„Uczestniczący Pracownik”) nie przysługuje prawo głosu, prawo do
dywidendy ani inne prawa akcjonariuszy w odniesieniu do akcji
oferowanych w ramach ESPP do czasu zakupu Akcji i ich dostarczenia
Uczestniczącemu Pracownikowi. Po takim nabyciu i dostarczeniu,
Uczestniczący Pracownik będzie uprawniony do wykonywania praw z
Akcji, zgodnie z poniższym opisem:

C.1
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Akcje są lub będą, po ich emisji, notowane na Nasdaq Global Select
Market („Nasdaq”) pod symbolem „CSCO”. Numer rozliczeniowy Akcji
CUSIP to 17275R102.
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Prawa do dywidendy. Zarząd Cisco („Zarząd”), z zastrzeżeniem
ograniczeń przewidzianych w (a) kodeksie spółek stanu Kalifornia
(USA) („Kodeks Spółek Stanu Kalifornia”) oraz (b) Zmienionej Umowie
Spółki Cisco, może zadeklarować i wypłacić dywidendy od Akcji.
Dywidendy mogą zostać wypłacone w formie gotówki, w formie
rzeczowej lub w formie Akcji.
Prawa do głosowania. Posiadaczowi każdej Akcji przysługuje prawo
do jednego głosu oraz do głosowania w sprawach i w trybie
przewidzianych prawem.
Prawo do otrzymania wypłaty w przypadku likwidacji spółki Cisco.
Po likwidacji lub rozwiązaniu Spółki aktywa podlegające zgodnie z
prawem wypłacie akcjonariuszom zostaną wypłacone proporcjonalnie
wśród posiadaczy Akcji pozostających w obrocie w danym momencie,
po dokonaniu uprzywilejowanych wypłat posiadaczom pozostających w
obrocie Uprzywilejowanych Akcji Serii A.
Brak postanowień dotyczących praw pierwokupu, umarzania lub
zamiany Akcji. Akcje nie są przedmiotem żadnych praw pierwokupu
oraz nie podlegają umorzeniu ani zamianie.
C.5

Ograniczenia
dotyczące
swobodnej
zbywalności

Nie dotyczy. Akcje będące przedmiotem niniejszej oferty zostały
zarejestrowane w SEC na formularzu S-8 i są z zasady swobodnie
zbywalne.

C.6

Dopuszczenie do
obrotu na rynku
regulowanym

Jak wspomniano w Elemencie C.1 powyżej, Akcje są notowane na
Nasdaq.

C.7

Polityka
dywidendowa

Cisco wypłaciło swoją pierwszą kwartalną dywidendę w 2011 roku, w
wysokości 0,06 USD na akcję. Obecnie Cisco wypłaca kwartalną
dywidendę w wysokości 0,33 USD za akcję. Wszelkie przyszłe
dywidendy podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd.

DZIAŁ D — RYZYKO
D.1

Główne ryzyka
charakterystyczne
dla spółki Cisco lub
jej branży
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Poniżej przedstawiono podsumowanie najważniejszych rodzajów ryzyk,
niepewności i innych czynników mogących wpłynąć na przyszłe wyniki
operacyjne i sytuację finansową Cisco. Nie jest to pełny opis ryzyk i
niepewności stojących przed Cisco.
•

Niekorzystne warunki ekonomiczne i rynkowe oraz niestabilne
otoczenie geopolityczne mogą negatywnie wpłynąć na wynik
operacyjny Cisco.

•

Cisco inwestuje i zamierza nadal inwestować w obszary o
kluczowym znaczeniu i potencjale wzrostu, a także będzie
pozostawać liderem w zakresie platform infrastruktury i usług,
dlatego niski zwrot z tych inwestycji lub tempo ich realizacji
odbiegające od założeń, mogą negatywnie wpłynąć na wynik
9
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operacyjny Cisco.
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•

Problemy związane z łańcuchem dostaw, w tym problemy
finansowe podwykonawców lub dostawców komponentów, deficyt w
zakresie właściwego zaopatrzenia lub mocy wytwórczych
prowadzący do zwiększenia kosztów Cisco lub powodujący
opóźnienia w możliwości realizacji zamówień mogły wywrzeć
negatywny wpływ na wyniki biznesowe i operacyjne, a niewłaściwe
prognozowanie popytu może doprowadzić do nadwyżki lub
niedoboru dostarczanych komponentów, co może niekorzystnie
wpłynąć na marżę brutto.

•

Działalność spółki Cisco jest uzależniona od opracowywania
nowych i udoskonalania produktów będących w bieżącej ofercie.
Jeżeli przewidywania Cisco dotyczące nowych trendów w
technologii oraz zmieniających się potrzeb klientów okażą się
błędne lub reakcja Cisco na te zmiany będzie niewłaściwa, może to
mieć niekorzystny wpływ na wyniki operacyjne oraz udział Spółki w
rynku.

•

Spółka Cisco dokonała szeregu przejęć oraz zamierza
kontynuować politykę przejęć, co może spowodować zakłócenia w
prowadzonej działalności, jak również zmniejszyć jej wyniki
operacyjne.

•

Z uwagi na fakt, iż Cisco prowadzi swoją działalność operacyjną na
całym świecie, zmiany polityczne lub gospodarcze a także inne
czynniki występujące w poszczególnych krajach lub regionach
mogą negatywnie wpłynąć na wynik operacyjny oraz kondycję
finansową.

•

Spółka Cisco narażona jest na ryzyko kredytowe z tytułu
współpracy z niektórymi klientami oraz na ryzyko kredytowe na
dotkniętych spowolnieniem gospodarczym rynkach, co może
spowodować znaczne straty.

•

Spółka Cisco może zostać uznana jako naruszająca prawa
własności intelektualnej stron trzecich.

•

Niekorzystne rozstrzygnięcia sporów sądowych lub kontroli
prowadzonych przez organy rządowe mogą negatywnie wpłynąć na
wynik operacyjny oraz kondycję finansową.

•

Problemy wynikające z działalności człowieka, takie jak ataki
cybernetyczne,
naruszenia
ochrony
danych,
złośliwe
oprogramowanie lub terroryzm mogą zakłócić operacje Cisco,
zaszkodzić jej wynikom operacyjnym, kondycji finansowej i jej
wizerunkowi, a ataki cybernetyczne lub naruszenia ochrony danych
w sieciach klientów lub w usługach opartych na chmurze
świadczonych lub udostępnianych przez Cisco mogą skutkować
roszczenia z tytułu odpowiedzialności Spółki, zaszkodzić jej
wizerunkowi lub w inny sposób zaszkodzić jej działalności.

•

Brak jest pewności, że wynik operacyjny i kondycja finansowa Cisco
nie ulegną pogorszeniu z uwagi na zaciągnięcie długu. Według
stanu na koniec roku obrotowego 2018 Cisco wyemitowało
10
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niezabezpieczone obligacje z pierwszeństwem spłaty o łącznej
wartości nominalnej wynoszącej 25,8 mld USD, które będą
podlegały wykupowi w określonych terminach w latach
kalendarzowych 2019-2040.
D.3

Główne czynniki
ryzyka
charakterystyczne
dla papierów
wartościowych

•

Wyniki operacyjne Cisco mogą ulegać wahaniom w przyszłych
okresach, co może niekorzystnie wpłynąć na cenę akcji.

•

Cena akcji Cisco może ulegać zmianom.

•

Uczestniczący Pracownicy przyjmują na siebie ryzyko wahań
kursów walutowych i/lub wahań rynkowych w momencie (i)
dokonywania ich wpłat w ramach ESPP w formie potrąceń z
wynagrodzenia oraz (ii) sprzedaży ich Akcji.

DZIAŁ E — OFERTA
E.1

Wpływy pieniężne
netto

Zakładając, że każdy z 10.241 uprawnionych pracowników w Austrii,
Belgii, Czechach, Danii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech,
Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji oraz w Wielkiej
Brytanii („Kraje Dyrektywy Prospektowej”) nabyłby maksymalną liczbę
Akcji oferowanych w ramach ESPP zgodnie z niniejszym prospektem,
to jest każdy nabyłby łącznie 526 Akcji, za maksymalną składkę na
osobę w kwocie 21.234,62 USD, po 40,37 USD (85% hipotetycznej
Ceny Akcji w wysokości 47,49 USD, czyli ceny zamknięcia Akcji w dniu
9 października 2018 r.) i zakładając, że wszystkie Akcje oferowane w
ramach ESPP będą akcjami nowo wyemitowanymi, wówczas wpływy
pieniężne brutto Cisco z tytułu oferty w ramach ESPP zgodnie z
niniejszym prospektem wyniosłyby 217.463.743,42 USD. Po potrąceniu
ok 170.000 USD kosztów usług prawnych i rachunkowych związanych z
ofertą, wpływy pieniężne netto wyniosłyby ok. 217.293.743,42 USD .

E.2a

Przyczyny oferty
oraz wykorzystanie
wpływów z emisji

Celem realizacji programu ESPP jest zapewnienie uprawnionym
pracownikom wyznaczonych podmiotów zależnych i powiązanych z
Cisco możliwości nabycia udziałów własnościowych w Cisco w drodze
nabycia Akcji w określonych odstępach czasu za zgromadzone kwoty
potrącone z wynagrodzenia lub inne zatwierdzone wpłaty.

2

Wpływy netto zostaną wykorzystane na ogólne cele korporacyjne.

2

Na dzień 28 września 2018 r. było 124 uprawnionych pracowników w Austrii, 625 uprawnionych pracowników w Belgii, 269
uprawnionych pracowników w Czechach, 133 uprawnionych pracowników w Danii, 815 uprawnionych pracowników we Francji,
1.202 uprawnionych pracowników w Niemczech, 263 uprawnionych pracowników w Irlandii, 514 uprawnionych pracowników
we Włoszech, 571 uprawnionych pracowników w Holandii, 489 uprawnionych pracowników w Norwegii, 1.216 uprawnionych
pracowników w Polsce, 258 uprawnionych pracowników w Portugalii, 371 uprawnionych pracowników w Hiszpanii, 270
uprawnionych pracowników w Szwecji i 3.078 uprawnionych pracowników w Wielkiej Brytanii. Warto zauważyć, że liczba
uprawnionych pracowników w Austrii i Danii jest płynna i może, w wyniku nowych zatrudnień, przekroczyć próg 150 określony
w art. 3 ust. 2 lit. b) Dyrektywy Prospektowej, w okresie ważności niniejszego prospektu. W rezultacie oferta ESPP w Austrii i
Danii byłaby uznana za publiczną ofertę papierów wartościowych zgodnie z Dyrektywą Prospektową. Kalkulacje przychodów
netto oraz maksymalnego poziomu rozwodnienia zostały przeprowadzone przy założeniu oczekiwanej liczby uprawnionych
pracowników w Austrii i Danii (tj. 150 uprawnionych pracowników).
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E.3

Opis warunków
oferty

Cisco zaoferuje uprawnionym pracownikom Cisco oraz uczestniczącym
podmiotom zależnym i powiązanym Cisco prawo zakupu lub nabycia
Akcji w ramach ESPP.
Oferta ESPP może być traktowana jako publiczna oferta papierów
wartościowych zgodnie z Dyrektywą Prospektową w Krajach Dyrektywy
Prospektowej, z zastrzeżeniem obowiązującego ustawodawstwa
krajowego. Oferta ESPP, realizowana zgodnie z opisem w niniejszym
prospekcie, może zostać również skierowana do pracowników w
następujących krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(„EOG”): Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, Węgry,
Łotwa, Litwa, Luksemburg, Rumunia, Słowacja i Słowenia („Dodatkowe
Kraje”). Zgodnie z Dyrektywą Prospektową, takie oferty w Dodatkowych
Krajach nie są traktowane jako publiczna oferta papierów
wartościowych i/lub są ofertami, w stosunku do których nie stosuje się
obowiązku opublikowania prospektu.
Niniejszy prospekt zostanie udostępniony w formie wydruku
pracownikom określonych podmiotów zależnych oraz podmiotów
powiązanych Cisco działających w Krajach Dyrektywy Prospektowej, w
siedzibach ich pracodawców. Ponadto niniejszy Prospekt wraz z
tłumaczeniem podsumowania (o ile dotyczy) zostanie udostępniony
poprzez wewnętrzną sieć komputerową (intranet) spółki Cisco, a
bezpłatne egzemplarze udostępniane będą pracownikom na ich
wniosek w dziale kadr ich pracodawców.
Program ESPP jest zarządzany przez Zarząd, względnie przez komitet
powołany w tym celu przez Zarząd („Komitet”).
ESPP oferowany jest w serii „Okresów Nabywania”. Obecnie Cisco
oferuje
udział
w
ESPP
w
ciągu
rolowanych
dwudziestoczteromiesięcznych (24) okresów oferty podzielonych na
cztery (4) sześciomiesięczne (6) Okresy Nabywania, trwające od
stycznia do czerwca i od lipca do grudnia każdego roku. Uprawnieni
pracownicy mogą przystąpić do ESPP jako Uczestniczący Pracownicy
w danym Okresie Nabywania, wypełniając formularz i przesyłając go do
Cisco w terminie określonym przez Cisco, który zwyczajowo oznacza
dzień przypadający co najmniej piętnaście (15) dni przed początkiem
każdego Okresu Nabywania.
Na formularzu uprawnieni pracownicy upoważniają swojego
pracodawcę do dokonywania potrąceń z ich płac w wysokości do 10%
ich należnego wynagrodzenia na zakup Akcji w ramach ESPP. Z chwilą
zgłoszenia uczestnictwa Uczestniczący Pracownicy mogą kupować
Akcje z dyskontem na koniec każdego Okresu Nabywania.
Cena nabycia Akcji wynosi 85% niższej z następujących wartości: (1)
godziwej wartości rynkowej Akcji w pierwszym dniu roboczym okresu
obowiązywania oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki; (2) godziwej
wartości rynkowej Akcji w „dacie nabycia” czyli w ostatnim dniu
roboczym danego Okresu Nabywania w Stanach Zjednoczonych
Ameryki. Za godziwą wartość rynkową Akcji przyjmuje się cenę
sprzedaży Akcji na moment zamknięcia notowań w dniu nabycia,
zgodnie z notowaniami Nasdaq.

POLAND
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Uczestniczący Pracownicy nie muszą wypełniać formularza dla
każdego okresu nabywania; ich decyzja o uczestnictwie będzie wiążąca
w odniesieniu do kolejnych okresów nabywania, do czasu, gdy
zdecydują się oni wycofać z ESPP lub utracą uprawnienia do
uczestnictwa. Uczestniczący Pracownik może podwyższyć lub obniżyć
kwotę potrąceń z wynagrodzenia przez złożenie powiadomienia w
Cisco w terminie i trybie określonym przez Cisco; jednak decyzja o
podwyższeniu kwoty potrącenia z wynagrodzenia wejdzie w życie
dopiero w pierwszym Okresie Nabywania następującym po złożeniu
powiadomienia. Ponadto Uczestniczący Pracownik może wycofać się z
udziału w ESPP poprzez przekazanie Cisco określonego
zawiadomienia w terminie ustalonym przez Cisco, który zwyczajowo
będzie wynosił co najmniej piętnaście dni przed rozpoczęciem
kolejnego Okresu Nabywania.
Na dzień 28 lipca 2018 r. 78 mln Akcji było dostępnych do emisji w
ramach ESPP (z maksymalnej liczby 621,4 mln Akcji zarezerwowanych
do emisji na dzień 28 lipca 2018 r. w ramach ESPP). Zgodnie z
harmonogramem ESPP przestanie obowiązywać (i) 3 stycznia 2020 r.
lub (ii) w dniu, w którym wszystkie Akcje dostępne do emisji w ramach
ESPP zostaną sprzedane w wykonaniu praw zakupu, w zależności od
tego, co nastąpi wcześniej.
W dniu 3 października 2018 r. Zarząd zatwierdził zmianę i ponowne
wprowadzenie ESPP. Głównym celem tej zmiany i przekształcenia
programu ESPP jest (i) wydłużenie okresu o dziesięć lat, (ii) ułatwienie
oferowania programu ESPP pracownikom i spółkom zależnym poza
Stanami Zjednoczonymi; oraz (iii) zwiększenia maksymalnej liczby Akcji
dopuszczonych do emisji w okresie obowiązywania ESPP o 100
milionów Akcji.
Akcjonariusze Cisco będą głosować nad zmianą i ponownym
przedłożeniem ESPP na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które
odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. ("Walne Zgromadzenie"). Jeżeli
akcjonariusze Cisco zatwierdzą zmianę i ponowne wprowadzenie
ESPP:
•

termin ESPP zostanie przedłużony w dniu wcześniejszym: (i) 3
stycznia 2030 r. lub (ii) dniu, w którym wszystkie akcje dostępne do
emisji na tej podstawie zostaną sprzedane na podstawie
zrealizowanych uprawnień do zakupu;

•

liczba Akcji zarezerwowanych do emisji w ramach ESPP zostanie
zwiększona do 721,4 mln Akcji; oraz

•

wprowadzane będą zmiany administracyjne w ESPP w celu
ułatwienia ofert ESPP pracownikom i spółkom zależnym poza
Stanami Zjednoczonymi.

Jeśli akcjonariusze Cisco nie zatwierdzą zmiany i przekształcenia
ESPP, Cisco będzie nadal oferować udział w ESPP, jak opisano w
niniejszym dokumencie, a liczba Akcji zarezerwowanych do emisji w
ramach ESPP pozostanie na poziomie 621,4 milionów Akcji, a okres
ESPP nie zostanie przedłużony.
POLAND
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W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy maksymalnie 5.386.766 Akcji
zostanie zaoferowanych 10.241 uprawnionym pracownikom na
warunkach określonych w niniejszym prospekcie. Ta pula Akcji, według
wyłącznego uznania Zarządu, obejmować może zarówno Akcje
zatwierdzone do emisji lecz niewyemitowane, jak i Akcje skupione, w
tym Akcje nabyte na rynku. Decyzja Zarządu o rodzaju Akcji
oferowanych w ramach ESPP nie ma wpływu na cenę nabycia Akcji
ponoszoną przez Uczestniczących Pracowników.
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

Cisco Systems, Inc.

E.6

Maksymalne
rozwodnienie akcji

Zakładając, że wszystkie oferowane w ramach programu ESPP Akcje
zgodnie z niniejszym prospektem emisyjnym dla 10.241 uprawnionych
pracowników w krajach, w których obowiązuje Dyrektywa Prospektowa
byłyby akcjami nowo wyemitowanymi, pakiet należący do akcjonariusza
Cisco, który obecnie posiada 1% łącznej liczby znajdujących się w
obrocie akcji reprezentujących kapitał zakładowy Cisco na dzień 31
sierpnia 2018 r., tj. 45.713.341 Akcji, i który nie jest uprawnionym
pracownikiem uczestniczącym w ofercie, zostałby rozwodniony w
sposób opisany poniżej:

E.7

Szacunkowe koszty
pobierane od
inwestora
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Procent łącznej
liczby Akcji
znajdujących się w
obrocie

Łączna liczba
Akcji
znajdujących się
w obrocie

Przed emisją Akcji w ramach
ESPP (na dzień 31 sierpnia
2018 r.)

1,00%

4.571.334.136

Po emisji 5.386.766 Akcji w
ramach ESPP

0,998%

4.576.720.902

Nie dotyczy. Tego rodzaju koszty nie istnieją.
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