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POLSKIE TŁUMACZENIE
PODSUMOWANIE PROSPEKTU
Uwagi dla czytelnika
Posumowanie to zbiór wymogów informacyjnych zwanych „Elementami”. Elementy ujęto w Punktach
A – E (A.1 – E.7).
Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie Elementy wymagane dla danego rodzaju papierów
wartościowych i Emitenta. Przerwy w numeracji mogą wynikać z nieobowiązkowego charakteru
niektórych Elementów.
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 podsumowanie zawierać będzie krótki opis
Elementu z dopiskiem „nie dotyczy”.
Punkt A – Wprowadzenie i ostrzeżenia
A.1

Wstęp i
ostrzeżenia

Niniejsze podsumowanie należy traktować, jako wprowadzenie do prospektu. Inwestor powinien
podejmować wszelkie ewentualne decyzje o inwestycjach w papiery wartościowe na podstawie
szczegółowej analizy całego prospektu. W przypadku wniesienia powództwa do sądu w związku z
informacjami zawartymi w prospekcie, inwestor występujący z pozwem może być zmuszony, na
podstawie przepisów krajowych danego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa
należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), do poniesienia kosztów tłumaczenia
prospektu zanim podjęte zostaną jakiekolwiek czynności prawne. Osoby, które przedstawiły niniejsze
podsumowanie, w tym również jego tłumaczenie, ponoszą odpowiedzialność cywilną jedynie w
przypadku, gdyby okazało się, że podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub niespójne z
pozostałymi częściami prospektu lub jeżeli, odczytywane z innymi częściami prospektu, nie zawiera
informacji kluczowych z punktu widzenia podjęcia przez inwestora decyzji inwestycyjnych odnośnie do
papierów wartościowych.

A.2

Wykorzystanie
prospektu
emisyjnego w
celu
odsprzedaży lub
złożenia lub
ostatecznego
plasowania
papierów
wartościowych
przez
pośredników
finansowych

Nie dotyczy. Emitent nie wyraził zgody na wykorzystanie prospektu emisyjnego w celu odsprzedaży czy
ostatecznego plasowania papierów wartościowych.

Punkt B - Emitent
B.1

Nazwa prawna
i handlowa
Emitenta

Nazwa prawna i handlowa emitenta brzmi Akamai Technologies, Inc. Odniesienia w niniejszym
streszczeniu do „Akamai”, "Spółki”, „Grupy” oraz terminy "my”, "nas” i „nasze” dotyczą Akamai
Technologies, Inc. oraz jej jednostek zależnych chyba, że kontekst wymaga inaczej.

B.2

Siedziba oraz
forma prawna
Akamai, system
prawny, w
którym Emitent
działa oraz kraj
jego założenia

Akamai
jest
spółką
kapitałową
z
siedzibą
pod
adresem:
150
Broadway
Cambridge, MA 02142, U.S.A Spółka została założona i działa zgodnie z prawem Stanu Delaware, USA.

B.3

Opis rodzaju
bieżącej
działalności
Akamai oraz
głównych
rynków, na
których działa
emitent

Akamai świadczy usługi do dostarczania optymalizacji i zabezpieczania treści i aplikacji biznesowych
przez Internet. Podstawą naszych rozwiązań jest dystrybuowana na całym świecie platforma Akamai
Intelligent Edge, stworzona, aby pomóc naszym klientom zwiększyć moc i zasięg Internetu, jednocześnie
chroniąc ich przed szkodliwymi zagrożeniami dla ich działalności. Wdrażamy serwery i technologie na
„krawędzi” Internetu - ustanawiając punkty styku na jego obrzeżach w ponad 130 krajach i 1700 sieciach
na całym świecie. Takie podejście zapewnia nam unikalny wgląd i widoczność w natężeniach ruchu,
wzorcach ataków, słabych punktach i innych działaniach w tej złożonej chmurze sieci i systemów.
Wykorzystując te spostrzeżenia i naszą pozycję na krawędzi, oferujemy naszym klientom rozwiązania
stworzone w celu: ochrony ich przed zagrożeniami i atakami, jednocześnie umożliwiając im
zaangażowanie, zabawę i interakcję z użytkownikami końcowymi (end-users); rozszerzenia ich
systemów wewnętrznych poza granice przedsiębiorstw, aby kontrolować dostęp i lepiej wykorzystywać
chmurę; oraz pomagania im uniknięcia obciążenia związanego z poruszaniem się po sieci i zarządzaniem
jej złożonością.
Wierzymy, że ta krawędź to kolejne wyzwanie cyfrowego biznesu - skrzyżowanie użytkowników,
technologii cyfrowej i transakcji, przetwarzanie w chmurze i rozrywka - i że nasze rozwiązania w
zakresie bezpieczeństwa, wydajności i dostarczania mogą umożliwić klientom skorzystanie z
możliwości, jakie stwarza to skrzyżowanie.

B.4a

Znaczące
tendencje
mające wpływ
na Emitenta i
jego działalność

W okresie od 31 grudnia 2018 do dnia niniejszego Prospektu zaobserwowaliśmy następujące tendencje
związane z naszymi przychodami, stanowiące kontynuacje obserwowanych w ostatnich latach trendów:


Dzięki zwiększeniu poziomu sprzedaży naszych systemów bezpieczeństwa zwiększyły się znacznie
nasze przychody. Planujemy kontynuować inwestycję w tych obszarach z naciskiem na dalsze
zwiększanie naszego portfolio produktów i rozszerzenie naszych możliwości wprowadzania ich na
rynek.



Zwiększyliśmy poziom naszych stałych przychodów dzięki naszym rozwiązaniom poprzez
zwiększenie sprzedaży rozwiązań na rzecz istniejących klientów oraz pozyskanie nowych klientów;
jednakże zaobserwowaliśmy wolniejszy wzrost przychodów w ostatnich kwartałach szczególnie w
naszych rozwiązaniach dotyczących wydajności sieci. Spodziewamy się, że trend wolniejszego
wzrostu przychodów utrzyma się w 2019 roku w związku z tym, że nasi klienci handlowi odczuwają
presję finansową, przed nami odnowienia kontraktów z dużymi mediami oraz innymi klientami a w
porównaniu z rokiem 2018 na rok 2019 zapowiadanych jest mniej dużych wydarzeń medialnych



Ceny płacone przez niektórych z naszych klientów uległy obniżeniu szczególnie w kontekście
odnowień kontraktowych, w odpowiedzi na działania konkurencji. Jeżeli nie musielibyśmy obniżać
cen, nasza dochodowość byłaby wyższa.Zaobserwowaliśmy wzrost natężenia ruchu klientów
wykorzystujących nasze rozwiązania w obszarze filmów, gier, mediów społecznościowych i
pobierania oprogramowania, co spowodowało także wzrost naszych przychodów. Jednakże w
ostatnich latach doświadczyliśmy umiaru w natężeniu ruchu i przychodach, co można przypisać
dużym platformom Internetowym, jak: Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft oraz Netflix,
które polegają na swojej wewnętrznej infrastrukturze, aby dostarczyć więcej zawartości mediowej.
Nawiązujemy do tych spółek, jako naszych Klientów usług Platformy Internetowej. Nie
przewidujemy, że korzystanie z naszych rozwiązań zmniejszy się w takim samym tempie w
przyszłości.



W poszczególnych kwartałach obserwujemy wahania w poszczególnych rodzajach przychodów. W
szczególności, w czwartym kwartale każdego roku osiągamy wyższe przychody z tytułu niektórych
rozwiązań w wyniku sprzedaży w sezonie świątecznym. Ponadto, obserwujemy wahania w
poziomie przychodów w poszczególnych kwartałach, spowodowane, między innymi rodzajem oraz
terminami wprowadzenia nowych wersji oprogramowania oraz gier przez naszych klientów
korzystających z naszych rozwiązań pobierania oprogramowania; gdy są popularne imprezy
sportowe czy inne imprezy nadawane na żywo, zwiększające natężenie ruchu w naszej sieci; czy też
w wyniku częstotliwości oraz terminu zakupu naszych rozwiązań niestandardowych. Na poziom
naszej rentowności mają również wpływ nasze koszty, w tym koszty bezpośrednie ponoszone w celu
uzyskania przychodów, np. koszty łączy szerokopasmowych oraz usług współlokalizacji. Pomiędzy 31
grudnia 2018 oraz datą niniejszego prospektu zaobserwowaliśmy następujące trendy związane z naszą
rentownością.



Koszty łączy szerokopasmowych Nasze łączne koszty związane z przepustowością mogą w
przyszłości ulec zwiększeniu w wyniku przewidywanego wzrostu natężenia ruchu w sieci oraz
obsługi ruchu w sieci w regionach o wyższych kosztach. Aby utrzymać rentowność na obecnym
poziomie musimy nadal w sposób skuteczny zarządzać naszymi kosztami związanymi z
przepustowością.Koszty współlokalizacji Przewidujemy w dalszym ciągu kontynuowanie rozwoju
naszej sieci oraz kontynuowanie skutecznego zarządzania naszymi kosztami współlokalizacji w celu

utrzymania naszej rentowności na obecnym poziomie.Koszty z tytułu wynagrodzeń. Oczekujemy
dalszego zwiększenia poziomu zatrudnienia na skalę krajową i międzynarodową, aby wesprzeć
realizację naszych strategicznych inicjatyw, jednakże nie spodziewamy się znaczącego wzrostu
całkowitego zatrudnienia w 2019 roku. Koszty amortyzacji. Ze względu na podjęte inicjatywy
programowe (software i hardware) w celu wydajniejszego zarządzania naszą globalną siecią,
spodziewamy się rozszerzenia użyteczności naszych zasobów sieciowych. Oczekujemy, że ta
zmiana zmniejszy koszty amortyzacji związane z naszym sprzętem sieciowym w 2019 roku w
porównaniu z rokiem 2018.
B.5

Opis struktury
Grupy oraz
pozycji
Emitenta w
Grupie

Nie dotyczy, ponieważ w prospekcie nie są wymagane informacje na temat struktury organizacyjnej
Akamai.

B.6

Udziały w
kapitale
zakładowym
Akamai

Nie dotyczy, ponieważ w prospekcie nie są wymagane informacje na temat struktury udziałów Akamai.

B.7

Wybrane dane
finansowe
Emitenta oraz
istotne zmiany
takich danych

W niniejszym punkcie wyodrębniliśmy wybrane pozycje rachunku zysków i strat za lata zakończone
31 grudnia 2018, 2017 i 2016 r. oraz wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu za lata zakończone
31 grudnia 2018 i 2017 r. ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zbadanych przez biegłego
rewidenta, za te lata i na dzień ich opublikowania w Sprawozdaniu Rocznym Spółki w formularzu 10-K
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018. Wyodrębniliśmy wybrane pozycje skonsolidowanego
bilansu na 31 grudnia 2016 r. ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ten rok i na dzień jego
opublikowania w Sprawozdaniu Rocznym Spółki w formularzu 10-K za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2017 r. Sprawozdania Roczne są dostępne w sposób opisany w punkcie „Dokumenty
dostępne do wglądu” w niniejszym prospekcie. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki zostały
sporządzone zgodnie z U.S. GAAP (Ogólnie Przyjęte Zasady Rachunkowości).
Na 14 marca 2019 r. kurs wymiany USD/EUR wyrażony w EUR na jednego dolara USD wynosił 1,000
USD = 0,8846 EUR (źródło Bloomberg). Powyższy kurs wymiany podany został wyłącznie w celach
informacyjnych. Nie zapewniamy, że kwoty podane w USD wymienione w poniższych tabelach zostały
lub mogłyby zostać wymienione na EUR po wyżej wskazanym kursie lub innym kursie wymiany.
Skonsolidowany Rachunek zysków i strat:
(w tys. USD, z wyjątkiem danych dotyczących akcji)
Przychody ..................................................................
Koszty i koszty operacyjne:
Koszty uzyskania przychodów (bez amortyzacji
wymienionych poniżej, nabytych wartości
niematerialnych i prawnych) ....................................
Badania i rozwój......................................................
Sprzedaż i marketing ...............................................
Koszty ogólne i administracji ..................................
Amortyzacja nabytych wartości niematerialnych i
prawnych .................................................................
Koszt restrukturyzacji..............................................
Koszty i koszty operacyjne razem ...........................
Przychody z tytułu działalności operacyjnej ..............
Przychody z tytułu odsetek ........................................
Koszty z tytułu odsetek ..............................................
Pozostałe (koszty) przychody netto ...........................
Przychody przed utworzeniem rezerwy na podatek ...
Rezerwa na podatek dochodowy................................
Dochód netto..............................................................
Zysk netto na jedną akcję:
Podstawowy ............................................................
Rozwodniony ..........................................................
Akcje wykorzystane do obliczeń zysku na jedną akcję
(liczba akcji w tysiącach):
Podstawowy ............................................................
Rozwodniony ..........................................................

Rok finansowy kończący się 31 grudnia
2017(1)
2016(1)
2018
2.714.474
2.489.035
2.347.988

953.485
246.165
517.353
574.067

875.837
222.434
481.522
509.165

809.106
167.628
427.885
439.916

33.311
27.594
2.351.975
362.499
26.940
(43.202)
(3.148)
343.089
44.716
298.373

30.904
54.884
2.174.746
314.289
17.855
(18.839)
887
314.192
91.426
222.766

26.642
10.301
1.881.478
466.510
14.702
(18.638)
3.788
466.362
145.635
320.727

1,78
1,76

1,30
1,29

1,83
1,82

167.312
169.188

171.559
172.711

174.917
176.215

(1) Informacja dla lat zakończonych 31 grudnia 2017 i 2016 została przedstawiona ponownie dla
przyjęcia nowego standardu rachunkowości dla ujęcia przychodu, który został przyjęty 1 stycznia
2018 r. Wedle tego standardu sposób, w jaki przychód jest uznawany zmienił się dla niektórych
umów z klientami i przede wszystkim zmiana ta wpływa na czas obliczenia przychodu dla małej
liczby licencjonowanych klientów softwarowych.

Skonsolidowany bilans
Na dzień 31 grudnia
(w tys. USD)
2017(1)
2018
Aktywa
Aktywa obrotowe:
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty................................... 1.036.455
313.382
Zbywalne papiery wartościowe ......................................... 855.650
398.554
Należności(2) ..................................................................... 479.889
461.457
Rozliczenia międzyokresowe czynne i
pozostałe aktywa obrotowe ............................................... 163.360
172.853
Aktywa obrotowe razem ................................................... 2.535.354
1.346.246
Rzeczowy majątek trwały netto ........................................... 910.618
862.535
Zbywalne papiery wartościowe ........................................... 209.066
567.592
Wartość firmy ...................................................................... 1.487.404
1.498.688
Nabyte wartości niematerialne i prawne netto ..................... 168.348
201.259
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego ....................................................................... 34.913
36.231
Pozostałe aktywa ................................................................. 116.067
136.365
Razem aktywa ..................................................................... 5.461.770
4.648.916
Pasywa
Zobowiązania krótkoterminowe: .........................................
Zobowiązania .................................................................... 99.089
80.278
Rozliczenia międzyokresowe bierne ................................. 328.304
283.743
Przychody przyszłych okresów ......................................... 69.083
70.495
Zamienne papiery dłużne: ................................................. 686.552
—
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe ........................ 27.681
22.178
Zobowiązania krótkoterminowe razem................................ 1.210.709
456.694
Przychody przyszłych okresów ...........................................
4.557
6.062
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ...................... 19.624
17.823
Obligacje zamienne senior .................................................. 874.080
662.913
Pozostałe zobowiązania ....................................................... 160.940
142.955
Zobowiązania razem
2.269.910
1.286.447
Kapitał własny:
Akcje uprzywilejowane o wartości
nominalnej $0,01(3)
—
—
Akcje zwykłe o wartości nominalnej $0,01(4) ...................
1.629
1.699
Dodatkowe dopłaty do kapitału......................................... 3.670.033
4.073.362
Skumulowana pozostała strata całościowa ........................ (48.912)
(21.930)
Skumulowana strata .......................................................... (430.890)
(690.662)
Kapitał własny razem ........................................................ 3.191.860
3.362.469
Pasywa razem ...................................................................... 5.461.770
4.648.916

2016

324.169
512.849
368.596
104.303
1.309.917
801.017
779.311
1.228.503
149.463
8.982
95.953
4.373.146

76.120
238.777
52.972
—
6.719
374.588
3.758
11.652
640.087
118.691
1.148.776
—
1.733
4.239.588
(56.222)
(960.729)
3.224.370
4.373.146

(1) Informacja na dzień 31 grudnia 2017 roku uległa zmianie w wyniku przyjęcia nowego standardu dla
ujęcia przychodu, który został przyjęty 1 stycznia 2018 roku. W wyniku wprowadzenia nowego
standardu dokonaliśmy kapitalizacji pewnych płatności i prowizji.
(2) pomniejszone o rezerwy w kwocie $1.534, $1.281 oraz $6.145 odpowiednio na dzień 31 grudnia
2018, 2017 oraz 2016.
(3) 5.000.000 akcji w ramach kapitału autoryzowanego; 700.000 akcji oznaczonych jako Akcje
Uprzywilejowane Serii A (Series A Junior Participating Preferred Stock); brak akcji
wyemitowanych lub pozostających w obiegu.
(4) 700.000.000 akcji w ramach kapitału autoryzowanego; 162.904.550 akcje, 169.893.324 akcji oraz
173.254.797 akcji wyemitowanych oraz w pozostających w obiegu na, odpowiednio, 31 grudnia
2018, 2017 oraz 2016.
W lutym 2019 r. spłaciliśmy $ 690 mln zamiennych obligacji uprzywilejowanych po ich terminie
zapadalności Nie było innych znaczących zmian w sytuacji finansowej i handlowej Spółki od 31 grudnia
2018 r.

B.8

Informacje
finansowe
proforma

Nie dotyczy, ponieważ w prospekcie nie jest wymagane podanie kluczowych informacji finansowych
proforma.

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.

W opinii Akamai, wysokość jej kapitału obrotowego (tzn. dostępnych środków pieniężnych oraz innych
aktywów płynnych) jest wystarczająca na zaspokojenie bieżących potrzeb przez kolejne 12 miesięcy po
dacie publikacji niniejszego prospektu emisyjnego.

Punkt C – Papiery wartościowe
C.1

Rodzaj i klasa
oferowanych
papierów
wartościowych,
w tym kod
identyfikacyjny
papieru
wartościowego

Papiery wartościowe oferowane przez Akamai to akcje zwykłe o wartości nominalnej 0,01 USD za jedną
akcję. Akcje zwykłe Spółki notowane są na giełdzie Nasdaq® Global Market („Nasdaq”) pod symbolem
„AKAM”. Akcje oznaczone są numerem identyfikacyjnym CUSIP: 00971T 10 1. Akcje zwykłe Spółki
oznaczone są numerem ISIN: US00971T1016. Niemiecki Numer Papierów Wartościowych (WertpapierKenn-Nummer): 928906.

C.2

Waluta emisji
papierów
wartościowych

Walutą emisji papierów wartościowych jest dolar amerykański.

C.3

Liczba
wyemitowanych
akcji

Na 21 lutego 2019 r. Spółka wyemitowała 163.212.497 akcji zwykłych znajdujących się w obrocie.
Akcje wyemitowane zostały w pełni opłacone.

Prawa
wynikające z
papierów
wartościowych

Do momentu wykonania prawa kupna i do momentu nabycia i dostarczenia akcji uczestniczącym
pracownikom, żadnemu z takich uczestniczących pracowników nie będzie przysługiwać prawo głosu,
prawo do dywidendy czy inne prawa przysługujące akcjonariuszom z tytułu jakichkolwiek ofert w
ramach Zmienionego Planu Akcji Pracowniczych Akamai Technologies, Inc. z 1999 r. („ESPP”). Po
przeprowadzeniu transakcji kupna, uczestniczącym pracownikom przysługiwać będą następujące prawa
wynikające z akcji, jak opisano poniżej:

C.4

Żadne akcje uprzywilejowane nie zostały obecnie wyemitowane ani nie znajdują się w obrocie.

Prawo do dywidendy. Zarząd („Zarząd”) może ogłosić wypłatę dywidendy na posiedzeniu zwyczajnym
lub nadzwyczajnym, za pisemną zgodą, z funduszy przeznaczonych zgodnie z prawem na wypłatę
dywidendy. Zarząd określa datę zarejestrowania i datę wypłaty dywidendy. Dywidendy mogą być
wypłacane w gotówce, w formie aktywów lub akcji.
Nie obowiązują żadne ograniczenia dotyczące dywidendy, ani żadne specjalne procedury obowiązujące
wobec osób zamieszkałych na terenie Unii Europejskiej („UE”) czy EOG.
Posiadacze akcji zwykłych mają prawo do otrzymania dywidendy w wysokości ogłoszonej przez Zarząd
okresowo na posiedzeniu zwyczajnym lub nadzwyczajnym, ze środków przeznaczonych na ten cel
zgodnie z prawem, wedle uznania Zarządu. Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą, dywidendy nieodebrane w
ciągu trzech lat przechodzą na rzecz Stanu Delaware.
Prawo Głosu. Posiadacze akcji zwykłych posiadają prawo jednego głosu na jedną akcję we wszystkich
sprawach, w których mają prawo głosować. Wszelkie działania, które powinny lub mogą być
podejmowane przez akcjonariuszy Spółki mogą być zatwierdzone na prawidłowo zwołanym walnym lub

nadzwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zatwierdzone na piśmie przez takich akcjonariuszy.
Nadzwyczajne zgromadzenia akcjonariuszy Spółki mogą być zwołane przez Prezesa Zarządu, Zarząd
Spółki lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 50% akcji z prawem głosu.
Prawo do Podziału likwidowanych aktywów. W przypadku likwidacji, rozwiązania lub zakończenia
działalności Spółki, posiadacze akcji zwykłych uprawnieni są do proporcjonalnego udziału w podziale
wszystkich aktywów, jakie pozostaną po spłacie zobowiązań Spółki lub po utworzeniu rezerw na takie
zobowiązania, z zastrzeżeniem wykonania obowiązujących praw lub akcji uprzywilejowanych, jeżeli
dotyczy, znajdujących się w tym momencie w obrocie.
Brak prawa pierwokupu, umorzenia czy konwersji. Posiadacze akcji zwykłych Spółki nie mają prawa
pierwokupu udziałów czy papierów wartościowych Spółki zamiennych na akcje Spółki. Akcje zwykłe
Spółki nie podlegają umorzeniu ani nie wynikają z nich prawa do konwersji.
C.5

Cesja

Uprawnieni pracownicy, którzy przystąpią do Planu ESPP zwani będą „Uczestnikami” lub
„Uczestnikiem”. Prawa kupna akcji wynikające z Planu ESPP nie podlegają cesji ani przeniesieniu przez
Uczestnika (zgodnie z definicją w Dziale E.3 poniżej), z wyjątkiem przekazania ich w ramach
testamentu, praw wynikających dziedziczenia czy przekazania przez beneficjenta, który uprawniony jest
do otrzymania akcji oraz środków pieniężnych, jeżeli dotyczy, w przypadku śmierci takiego Uczestnika.
Akcje wyemitowane po wykonaniu prawa kupna lub wykonaniu operacji można przenosić do momentu
ich rejestracji zgodnie z ważnym świadectwem rejestracji w ramach amerykańskiej Ustawy o papierach
wartościowych z 1933 r. (U.S. Securities Act).

C.6

Dopuszczenie
do obrotu na
rynku
regulowanym

Nie dotyczy. Jak podano w Dziale C.1, akcje notowane są na giełdzie Nasdaq. Nie będą one dopuszczone
do obrotu na żadnym rynku regulowanym na terenie EOG.

C.7

Polityka w
sprawie
dywidend

Akamai nigdy nie wypłaciła ani nie ogłosiła wypłaty dywidend w formie pieniężnej z tytułu akcji
zwykłych czy innych papierów wartościowych i nie przewiduje wypłaty ani ogłoszenia wypłaty
dywidend w formie pieniężnej w dającej się przewidzieć przyszłości. Spółka zamierza obecnie zatrzymać
wszystkie przyszłe zyski, jeżeli dotyczy, i przeznaczyć je na prowadzenie swojej działalności.
Zarząd Akamai ma prawo do zmiany polityki w sprawie dywidend w dowolnym czasie i prawo do
wypłaty dywidendy z tytułu akcji zwykłych na podstawie wyniku z działalności operacyjnej, sytuacji
finansowej, wymogów dotyczących środków pieniężnych oraz przewidywanych możliwości oraz innych
czynników uznanych przez Zarząd za istotne.

Punkt D - Ryzyko
Pracownicy powinni dokładnie zapoznać się z rodzajami ryzyka przedstawionymi poniżej w punkcie „Czynniki Ryzyka” oraz innymi
informacjami zawartymi w niniejszym prospekcie emisyjnych i wziąć takie czynnik pod uwagę przy podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych. Wystąpienie jednego lub kilu rodzajów ryzyka oddzielnie lub w połączeniu z innymi okolicznościami może mieć
istotny, niekorzystny wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki i może spowodować spadek ceny rynkowej akcji Spółki. W
takim przypadku pracownicy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków. Prospekt emisyjny przestawia wszystkie
rodzaje ryzyka uznane przez Spółkę za istotne. Jednajże, lista niżej opisanych rodzajów ryzyka może okazać się niepełna, w związku
z czym Spółka może być również narażona na innego rodzaju ryzyko. Takie dodatkowe rodzaje ryzyka i niepewności mogą mieć
istotny, negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki. Kolejność, w jakiej przedstawiono poszczególne czynniki
ryzyka nie wskazuje na prawdopodobieństwo ich wystąpienia czy stopień lub znaczenie poszczególnych rodzajów ryzyka.
D.1

Ryzyko
związane z
sektorem, w
którym działa
Akamai



Możemy zmagać się ze spowolnieniem wzrostu przychodów, co może negatywnie wpłynąć na naszą
rentowność i cenę akcji.



Możemy nie być w stanie utrzymać lub poprawić obecnego poziomu rentowności.



Jeżeli nie będziemy mogli zachować przewagi konkurencyjnej, wpłynie to niekorzystnie na naszą
działalność.



Jeżeli nie będziemy nadal wprowadzać produktów i rozwiązań, które są atrakcyjne dla istniejących
oraz potencjalnych klientów, może to negatywnie wpłynąć na nasz wynik z działalności operacyjnej.



Naruszenia zabezpieczeń oraz cyberataki na naszą platformę mogą doprowadzić do istotnych
kosztów oraz zakłóceń, które mogą mieć negatywny wpływ na naszą działalność, wyniki finansowe
oraz reputację.



Transakcje przejęcia oraz inne transakcje o charakterze strategicznym mogą spowodować problemy

w działalności operacyjnej, rozwodnienie, odwrócenie uwagi kierownictwa oraz inne skutki mające
niekorzystny wpływ na naszą działalność oraz wynik z działalności operacyjnej.


Sektor IT oraz rynki, na których działamy ulegają ciągłym zmianom, przez co bardzo trudno jest
planować nasze strategie biznesowe, procedury i wyniki.



Możemy ponieść straty spowodowane nieefektywnym zarządzaniem naszą działalnością w miarę jej
rozwoju.



Nasze działania związane z restrukturyzacją i reorganizacją mogą wpłynąć destrukcyjnie na nasze
operacje i wyrządzić szkody naszej działalności.



Nasza przewaga nad konkurencją może ucierpieć z powodu niemożności zatrzymania kluczowych
pracowników oraz zatrudnienia i zatrzymania wykwalifikowanych pracowników w obszarze
sprzedaży, marketingu i wsparcia.



Zła jakość naszych rozwiązań lub ich zakłócenia mogą spowodować spadek popytu na nasze
rozwiązania lub narazić nas na znaczne koszty wynikające z odpowiedzialności z tego tytułu.



Brak wystarczających zasobów na nasze usługi przesyłu czy współlokalizacji może spowodować
zakłócenia w naszych rozwiązaniach i utratę przychodów.



Narażeni jesteśmy na ryzyko związane z działalnością globalną co może wyrządzić szkody naszej
działalności.



Obowiązujące przepisy ulegają zmianom, i mogą niekorzystnie wpłynąć na naszą działalność.



Zwiększony nacisk na ochronę danych osobowych oraz rozszerzenie praw i przepisów może
narazić nas na zwiększenie odpowiedzialności.



Może zaistnieć potrzeba obrony przed roszczeniami z tytułu naruszenia praw patentowych czy praw
autorskich, co może narazić nas na istotne koszty lub ograniczyć naszą możliwość do korzystania z
określonych technologii w przyszłości.



Jeżeli nie będziemy w stanie chronić naszych praw własności intelektualnej przed nieuprawnionym
wykorzystywaniem lub naruszeniem przez osoby trzecie, będzie mieć to negatywny wpływ na naszą
działalność.



Korzystamy z oprogramowania otwartego („open source”), w wyniku czego możemy zostać
zobowiązani do przekazania naszego autorskiego oprogramowania, obejmującego nasz kod
źródłowy, osobom trzecim na niekorzystnych warunkach, co może mieć istotny, negatywny wpływ
na naszą działalność.



Może nam się nie udać nawiązanie czy utrzymanie strategicznej współpracy z osobami trzecimi w
obszarze rozwoju naszych kanałów dystrybucji i zwiększenia przychodów, co może w stopniu
znacznym ograniczyć nasz długoterminowy wzrost.



Jeżeli oszacowania księgowe oraz założenia będące ich podstawą użyte przez nas w celu
sporządzenia naszych sprawozdań finansowych okażą się nieprawidłowe, może mieć to negatywny
wpływ na nasz faktyczny wynik finansowy.



Nasze zobowiązania podatkowe mogą okazać się większe, aniżeli zakładane.



Jeżeli nie będziemy w stanie utrzymać efektywnie działającego systemu kontroli wewnętrznej, nie
będziemy mogli sporządzać prawidłowych sprawozdań finansowych ani zapobiegać nadużyciom. W
wyniku tego nasi akcjonariusze mogą utracić zaufanie do naszej sprawozdawczości finansowej, co z
kolei może mieć negatywny wpływ na naszą działalność oraz cenę naszych akcji zwykłych.



Niezdolność do spłaty naszego zadłużenia może mieć negatywny wpływ na naszą działalność.



Wahania kursów walutowych mają wpływ na nasz wynik z działalności operacyjnej denominowany
w USD.



Nasza współpraca z klientami z sektora publicznego naraża nas na ryzyko wcześniejszego
rozwiązania umów, kontroli, dochodzeń, sankcji i kar.



Spory sądowe mogą niekorzystnie wpłynąć na naszą działalność.

D.3

Kluczowe
rodzaje ryzyka
związanego z
Akcjami



Środki przejściowe mogą powodować nieuzasadnione wydatki i niekorzystne skutki dla naszej
pozycji gotówkowej i przepływów pieniężnych.



Ogólne warunki rynkowe i gospodarcze mogą mieć negatywny wpływ na naszą działalność, nasz
wynik z działalności operacyjnej oraz przepływy środków pieniężnych.



Zmiany klimatyczne oraz przepisy dotyczące ochrony zasobów naturalnych mogą mieć negatywny
wpływ na naszą działalność.



Kurs naszych akcji może zostać i pozostać niestabilny, a inwestycje mogą stracić na wartości.



W wyniku emisji dodatkowych akcji zwykłych lub instrumentów zamiennych na akcje może istotnie
obniżyć się cena rynkowa naszych akcji zwykłych.



Działania akcjonariuszy aktywistów może być rozpraszające, skutkować znacznymi wydatkami oraz
wpływać na giełdową wartość akcji.



Ponieważ aktualnie nie planujemy wypłaty dywidend, akcjonariusze osiągną korzyści z inwestycji w
nasze akcje zwykłe tylko w wyniku wzrostu ich ceny.



Postanowienia naszego statutu, regulaminu oraz przepisy prawa Stanu Delaware mogą zabronić
przejęcia spółki, co uniemożliwi zmianę w kontroli spółki nawet, gdyby byłoby to korzystne dla
naszych akcjonariuszy.

Punkt E - Oferta
E.1

Zysk netto oraz
szacunkowe
koszty łączne

Na 14 marca 2019 r. cena zamknięcia na Nasdaq akcji zwykłych Spółki wynosiła 72,71 USD. Na 31
grudnia 2018 r. mieliśmy 7.519 pracowników. Zakładając że uprawnieni pracownicy zakupią
maksymalną roczną ilość z 351 akcji oferowanych w ramach Planu ESPP w ciągu dwunastu miesięcy
następujących po dacie prospektu, przyjmując cenę kupna w wysokości 61,80 USD, co stanowi 85%
rynkowej wartości godziwej akcji zwykłej na 14 marca 2019 r., wówczas łączne wpływy Akamai
wyniosłyby ok. 159.383.250 USD. Koszty niniejszej oferty obejmują koszty prawne w wysokości ok.
120.000 USD. Po odliczeniu takich kosztów, wpływy netto obliczone na podstawie powyższych założeń
powinny wynieść ok. 159.263.250 USD.

E.2a

Założenia
Oferty i
wykorzystanie
wpływów

Plan ESPP ma na celu umożliwienie nabycia akcji zwykłych Akamai przez jej uprawnionych
pracowników, w wyniku czego nabędą oni w przyszłości udział w Spółce.

Opis warunków
oferty

Akamai podjęła decyzję o umożliwieniu swoim uprawnionym pracownikom zakupu akcji zwykłych
Akamai w ramach Planu ESPP.

E.3

Wpływy ze sprzedaży akcji nie są przeznaczone na żaden określony cel i ujęte zostaną w księdze głównej
Spółki. Z tego względu, zostaną one wspólnie z innymi środkami pieniężnymi spółki wykorzystane w
ogólnych celach korporacyjnych.

Zarządzanie Planem ESPP. Planem ESPP zarządzać będzie Zarząd lub członkowie komisji Zarządu
powołani przez Zarząd. Zarząd lub jego komisja będą mieć pełne i wyłączne prawo do interpretacji i
wprowadzania w życie warunków Planu ESPP w celu ustalania prawa uczestnictwa oraz rozstrzygania
wszelkich sporów wynikających z Planu ESPP> Wszystkie wnioski, decyzje i ustalenia Zarządu lub jego
komisji będą w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo ostateczne i wiążące wobec wszystkich stron.
Akamai powołała spółkę Charles Schwab & Co., Inc. („Schwab”) w celu świadczenia usług w ramach
Planu ESPP. Schwab wpiera Akamai w zarządzaniu Planem ESPP. Poszczególni Uczestnicy zostaną
powiadomieni w przypadku, gdy Akamai zmieni usługodawcę zatrudnionego w celu zarządzania
rachunkami Uczestników. Akcje, które zostaną przekazane Uczestnikom w ramach Planu ESPP zostaną
zarejestrowane na firmę brokerską na rachunku Uczestnika prowadzonym przez Schwab.
Oferowane akcje. Liczba akcji Spółki przeznaczonych do nabycia dla jej pracowników w ramach Planu
ESPP wynosi 20.000.000. Na dzień daty prospektu, dostępnych było 6.100.018 akcji zwykłych do emisji
w ramach Planu ESPP. Zgodnie z Punktem 13 Planu ESPP, do przyszłej emisji w ramach Planu ESPP w
każdym terminie przystępowania do Planu dostępnych będzie 1.500.000 Akcji na całym świecie.
Stanowić to będzie ok. 0,9% 163.212.497 Akcji znajdujących się w obrocie na 21 lutego 2019 r. Akcje te
będą stanowić nominalny (oferowany), ale niewyemitowany kapitał Spółki.
Uczestnicy otrzymają opcję kupna (po obowiązującej cenie kupna) Akcji w maksymalnej liczbie, jaką
mogą nabyć za łączną kwotę potrąceń z wynagrodzenia z zastrzeżeniem wskazanego poniżej limitu
(„Prawo do kupna akcji”), w danym Okresie Oferty (zgodnie z definicją poniżej), w którym uczestniczą.

Prawo kupna akcji przyznane zostaje pierwszego dnia danego Okresu Oferty („Data Przystąpienia”) i
wykonane zostaje automatycznie ostatniego dnia tego Okresu Oferty („Data Wykonania”).
Uczestnik nie otrzyma prawa kupna Akcji w ramach Planu ESPP, jeżeli niezwłocznie po podjęciu decyzji
kupna Akcji, posiadałby więcej, niż 5% łącznej liczby głosów lub wartości wszystkich serii akcji Akamai
lub którejkolwiek z jej jednostek zależnych (obliczonych zgodnie z postanowieniami Punktu
423(b)(3)amerykańskiego Kodeksu podatkowego (U.S. Internal Revenue Code). Uczestnik nie może
otrzymać prawa do kupna Akcji w wysokości przekraczającej łączną kwotę 12.500 USD w danym
Okresie Oferty czy 25.000 USD w danym roku kalendarzowym, w którym prawo takie można wykonać.
Kwoty te będą obliczone na podstawie Godziwej Wartości Rynkowej obowiązującej w momencie
przyznania takiego prawa. „Godziwa Wartość Rynkowa” to cena zamknięcia sprzedaży Akcji notowana
na giełdzie Nasdaq Global Select Market („Nasdaq”) ostatniego dnia obrotu akcjami poprzedzającego
datę takiego określenia ceny, ogłoszona w The Wall Street Journal lub w innej publikacji uznanej za
właściwą przez Zarząd.
W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących Akcji w wyniku rozwodnienia, konsolidacji, wypłaty
dywidendy, połączenia lub zmiany klasyfikacji Akcji, lub zwiększenia lub zmniejszenia liczby Akcji
dokonanego bez otrzymania przez Spółkę wynagrodzenia z tego tytułu, dokonane zostaną odpowiednie
zmiany liczby Akcji dostępnych do nabycia, a także Akcji objętych prawem kupna i ceny takich Akcji.
Okresy Oferty. Plan ESPP realizowany jest w ciągu kolejnych okresów wynoszących sześć (6) miesięcy
(„Okresy Oferty”) rozpoczynających się pierwszego dnia obrotu akcjami lub po 1 czerwca i 1 grudnia
danego roku i kończących się ostatniego dnia handlowego okresu kończącego się sześć (6) miesięcy
później, lub w innym terminie wskazanym przez Zarząd. W Okresie Oferty mogą być dokonywane
potrącenia z wynagrodzenia z tytułu zakupu Akcji w ramach Planu ESPP.
W przypadku planowanego rozwiązania lub likwidacji Spółki lub sprzedaży wszystkich lub większości
jej aktywów lub w przypadku połączenia Spółki, w wyniku którego spółka przejmująca odmówi
przejęcia lub zastąpienia prawa kupna, Okres Oferty trwający w takim momencie zostanie skrócony i
zakończy się w nowo-ustalonej Dacie Wykonania. Nowa Data Wykonania ustalona zostanie przed datą
proponowanego rozwiązania czy likwidacji Spółki, lub przed datą proponowanej sprzedaży lub
połączenia Spółki.
Niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht;
"BaFin") przegląda prospekt pod względem jego kompletności, spójności oraz zrozumiałości. Po
zatwierdzeniu prospektu przez BaFin, obecny okres oferty, oraz część okresu oferty rozpoczynającego się
1 czerwca 2019 r. objęte zostaną tym prospektem. Prawo Uczestnika do kupna akcji w ramach Planu
ESPP zostanie automatycznie wykonane ostatniego dnia obrotu giełdowego Akcjami w tym okresie (tzn.
30 listopada 2019 r. lub następnego dnia, w którym giełda czynna jest przed takim terminem), z
wykorzystaniem kwot potrąconych z wynagrodzenia Uczestnika. Potrącenia z wynagrodzenia
W ramach procesu przystępowania, pracownik może zezwolić na dokonywanie wpłat do Planu ESPP
upoważniając Spółkę do dokonywania potrąceń z jego wynagrodzenia (zgodnie z definicją zawartą w
Planie ESPP) w odniesieniu do poszczególnych Okresów Oferty. Potrącenia takie dokonywane będą w
wysokości stanowiącej procent wynagrodzenia Uczestnika do łącznej wysokości piętnastu procent
(15%). Potrącenia z wynagrodzenia poszczególnych Uczestników uznawane będą na rachunku danego
Uczestnika Planu ESPP i mogą zostać zdeponowane wraz z innymi środkami Spółki. Uczestnik może
zmienić wysokość potrącenia do dwóch razy w danym Okresie Oferty przy pomocy systemu w trybie
online udostępnionego przez Akamai. Ponadto Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Planie
ESPP przy pomocy systemu w trybie online udostępnionego przez Akamai, przynajmniej dziesięć dni
roboczych przed kolejną Datą Wykonania.
Prawo do uczestniczenia. Pracownik Spółki lub dowolnej Wyznaczonej Jednostki Zależnej, którego
okres zatrudnienia wynosi ponad pięć (5) miesięcy w danym roku kalendarzowym i który zatrudniony
jest w Spółce lub Wyznaczonej Jednostce Zależnej nieprzerwanie przez okres (obecnie wynoszący (7)
dni) poprzedzający Datę Przystąpienia, ustalony przez Zarząd lub członków komisji Zarządu powołanych
przez Zarząd („Komisja”), ma prawo przystąpić do Planu ESPP w Okresie Oferty, z zastrzeżeniem
ograniczeń dotyczących posiadania akcji wymienionych powyżej w punkcie „Oferowane Akcje”.
Rezygnacja z Uczestnictwa. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Planie ESPP i przerwać
dokonywanie potrąceń z jego wynagrodzenia korzystając z systemu w trybie online udostępnionego
przez Akamai. System ten opisany jest szczegółowo w dokumentach przystąpienia do Planu. Rezygnacja
ta musi zostać złożona co najmniej dziesięć dni roboczych przed kolejną Datą Wykonania lub w
dowolnym czasie przed upływem Daty Wykonania w wybranych państwach (nieobejmujących Polski).
Po zrezygnowaniu z uczestnictwa w Planie ESPP, Spółka zwróci Uczestnikowi wszystkie potrącone
kwoty uznane na rachunku Uczestnika w Okresie Oferty, które jeszcze nie zostały wykorzystane na
zakup Akcji, bez odsetek (chyba, że wymagają tego przepisy danego państwa), a prawo kupna
przysługujące takiemu Uczestnikowi automatycznie wygaśnie. Rezygnacja Uczestnika nie będzie mieć
wpływu na jego prawo do uczestniczenia w Planie ESPP w kolejnych Okresach Oferty, przy czym taki
Uczestnik będzie mieć obowiązek ponownego przystąpienia do Planu ESPP, aby wziąć w nim udział w
kolejnym Okresie Oferty.

Prawa przydzielone zgodnie z ofertą w ramach Planu ESPP wygasają niezwłocznie po zakończeniu
okresu zatrudnienia danego Uczestnika w Spółce lub Wyznaczonej Jednostce Zależnej, z jakiejkolwiek
przyczyny, przy czym Spółka wypłaci takiemu pracownikowi wszystkie kwoty potrącone z jego
wynagrodzenia i uznane na rachunku Uczestnika w Okresie Oferty, które nie zostały jeszcze
wykorzystane na zakup Akcji, bez odsetek, chyba że jest to wymagane przez przepisy obowiązujące w
danym państwie. Niezależnie od postanowień określonych w zdaniu poprzednim. Uczestnik, który
otrzyma płatności w zastępstwie wypowiedzenia stosunku pracy, uznany zostanie za nadal zatrudnionego
w tygodniowym wymiarze czasu, w jakim Uczestnik pracował, przez okres, w którym Uczestnik
uprawniony jest do takiej płatności w zastępstwie wypowiedzenia.
Cena Kupna. Kwoty wpłacane przez Uczestnika w ramach Planu ESPP wykorzystane zostaną na zakup
Akcji po obniżonej cenie w imieniu Uczestników ostatniego dnia obrotu akcjami w USA w danym
Okresie Oferty, tzn. w Dniu Wykonania. Cena kupna Akcji w wykonaniu prawa kupna wynosić będzie
niższą z dwóch cen: (i) 85% Rynkowej Wartości Godziwej takiej akcji wyrażonej w USD, obowiązującej
w Dniu Przystąpienia; lub (ii) 85% Rynkowej Wartości Godziwej takiej akcji wyrażonej w USD,
obowiązującej w Dniu Wykonania. Pracownik otrzyma od spółki wyciąg z rachunku, przedstawiający
cenę kupna oraz liczbę zakupionych akcji zwykłych, przy czym informacje te będą dostępne również po
zalogowaniu się do systemu Schwab.
Zmiany i rozwiązanie Planu ESPP. Zarząd może rozwiązać lub zmienić Plan ESPP w dowolnym czasie,
częściowo lub w całości, z dowolnej przyczyny i bez zgody Uczestników, przy czym takie rozwiązanie
czy zmiany nie będą mieć wpływu na prawo kupna udzielone w związku z Planem, które miałoby
negatywny wpływ na prawa Uczestnika.
Prowizja. Po sprzedaży akcji Uczestnicy obciążeni zostaną opłatą równą 4,95 USD za każde zlecenie
sprzedaży. Ponadto SEC (amerykańska Komisja Giełd i Papierów Wartościowych) pobiera obecnie
opłatę transakcyjną w wysokości 0,000013 USD pomnożoną przez łączną kwotę główną wpływów ze
sprzedaży. Opłaty mogą zostać zmienione przez wyznaczone strony.
E.4

Opis interesów,
które są istotne
w przypadku
oferty, w tym
konflikt
interesów

Nie dotyczy, ponieważ w niniejszym prospekcie emisyjnym nie są wymagane informacje na temat takich
interesów.

E.5

Nazwa
Podmiotu
oferującego
sprzedaż
papierów
wartościowych

Akamai Technologies, Inc.

E.6

Maksymalne
rozwodnienie

Na 1 lutego 2019 r. wartość księgowa kapitału własnego Spółki (tzn. wartość wszystkich aktywów
pomniejszona o łączne zobowiązania) ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wynosi ok.
3.191.860.000 USD. Stanowi to równowartość ok. 19,56 USD za jedną akcję (obliczoną na podstawie
163.212.497 akcji znajdujących się w obrocie na 31 grudnia 2018 r.).
Jeżeli Spółka uzyskałaby wpływy netto w wysokości 159.263.250 USD, na dzień prospektu, wartość
księgowa kapitału własnego w tym momencie wynosiłaby ok. 3.351.123.250 USD lub 20,21 USD za
jedną akcję (w oparciu o zwiększoną liczbę 165.791.514 akcji po zakupie 2.579,017 akcji, zakładając
cenę kupna w wysokości 61,80 USD, stanowiącą 85 % zwykłej rynkowej wartości godziwej na 14 marca
2019 r. W związku z powyższym, przy wyżej wymienionych założeniach, realizacja oferty
doprowadziłaby do bezpośredniego zwiększenia wartości księgowej kapitału własnego o 159.263.250
USD a istniejący akcjonariusze skorzystają z podwyższenia wartości księgowej ich akcji o 0,65 USD za
jedna akcję lub około 3,32%. Uprawnieni pracownicy, którzy zakupili akcje po cenie kupna 61,80 USD
będą rozwodnieni o ok. 41,59 USD za jedną akcję lub o ok. 67,30%.

E.7

Szacunkowe
koszty, jakimi
Emitent
obciąża
inwestora

Nie dotyczy. Nie ma żadnych takich kosztów.

