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Samenvatting van het Prospectus
Belangrijke kennisgeving
Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding tot het Prospectus. Deze moet worden
gelezen in combinatie met de meer gedetailleerde informatie die elders in het Prospectus is vermeld.
De beslissing om in te gaan op het Aanbod moet gebaseerd zijn op een grondige bestudering van
het Prospectus. De Aandeelhouders worden dan ook uitgenodigd om de voorwaarden van het
Aanbod zelf te beoordelen en te bepalen wat de voor- en nadelen zijn die de aanvaarding van het
Aanbod voor hen kan hebben.
Niemand kan aansprakelijk worden gesteld op basis van deze samenvatting of de vertaling ervan,
tenzij de inhoud misleidend, onnauwkeurig of in strijd is met de andere delen van het Prospectus.
Termen met een hoofdletter die in deze samenvatting worden gebruikt en die niet uitdrukkelijk
gedefinieerd zijn, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in het Prospectus.
De Bieder
De Bieder is EPAM Systems, Inc., een vennootschap opgericht in de staat Delaware op 18 december
2002. De voorloperentiteit van de Bieder werd opgericht in 1993.
De Bieder heeft zijn maatschappelijke adres te 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 198081674 VS en zijn hoofdkantoor te 41 University Drive, Suite 202, Newtown, Pennsylvania, 18940
Verenigde Staten.
De gewone aandelen van de Bieder worden verhandeld op de New York Stock Exchange (NYSE)
onder het symbool "EPAM".
De Vennootschap
De Vennootschap is Emakina Group SA, een naamloze vennootschap (société anonyme / limited
liability company) naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Middelburgstraat 64A, 1170
Watermaal-Bosvoorde, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
ondernemingsnummer 0464.812.221 (RPR Brussel, Franstalige afdeling).
De Aandelen van de Vennootschap zijn toegelaten tot de verhandeling op de markt van Euronext
Growth Brussels onder ISIN-code BE0003843605.
Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt op datum van dit Prospectus EUR 9.347.962,27 en wordt
vertegenwoordigd door 3.893.353 Aandelen, waarvan 6.510 eigen aandelen (zijnde 100 % van het
totale aantal uitstaande Aandelen).
Kenmerken van het Aanbod
Aard en doel van het Aanbod
Het Aanbod is een voorwaardelijk vrijwillig openbaar overnamebod dat wordt uitgebracht in
overeenstemming met hoofdstuk II van het Overnamebesluit. Het Aanbod is een aanbod in
contanten.
Het Aanbod heeft betrekking op alle Aandelen uitgegeven door de Vennootschap.
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Indien de Bieder en aan hem Verbonden Personen na de Aanvaardingsperiode of een latere
Aanvaardingsperiode (naargelang het geval) meer dan 95 % van alle effecten met stemrecht (d.w.z.
de Aandelen) van de Vennootschap bezitten, heeft de Bieder overeenkomstig artikel 7:82, § 1 WVV
het recht om een Uitkoopbod te lanceren. In dit geval heeft de Bieder, aangezien dit naar aanleiding
van het Aanbod zou leiden tot de verkrijging van meer dan 90 % van de effecten met stemrecht
(d.w.z. de Aandelen) waarop het Aanbod betrekking heeft, het recht om een Uitkoopbod te lanceren
overeenkomstig artikel 7:82, § 1 WVV en de artikelen 42 en 43 van het Overnamebesluit.
Voorwaarden van het Aanbod
Het Aanbod is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarden:
(a)

ten minste 95 % van het totale aantal Aandelen zal op het einde van de Initiële
Aanvaardingsperiode van het Aanbod aangeboden (en niet ingetrokken) zijn; en

(b)

het niet plaatsvinden, op enig moment, voorafgaand aan de publicatiedatum van de
resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode van het Aanbod, van enig feit, gebeurtenis,
omstandigheid of nalaten (met inbegrip van enige schending of beëindiging of verlies van
een materieel contract of enige schending van een materiële reglementaire verplichting),
die, individueel of in combinatie met een ander feit, gebeurtenis, omstandigheden of nalaten,
de geconsolideerde EBIT van de Vennootschap ongunstig beïnvloedt of redelijkerwijze
verwacht kan worden ongunstig te beïnvloeden (in deze laatste situatie wordt de
waarschijnlijkheid van het optreden van het effect nagegaan door een onafhankelijke
deskundige) met meer dan EUR 1,5 miljoen (een Materiële Nadelige Verandering);
overeengekomen zijnde dat de volgende situaties niet zullen worden beschouwd als een
Materiële Nadelige Verandering: (a) enig nadelig gevolg voortvloeiend uit de aankondiging
van het Aanbod, (b) enig nadelig gevolg voortvloeiend uit omstandigheden die in het
algemeen van invloed zijn op de markt, waarop de Vennootschap opereert, en die de
Vennootschap niet onevenredig treffen, in vergelijking met haar concurrenten, of (c) de
beëindiging, om welke reden dan ook, van de arbeids- of dienstenovereenkomst van een van
de algemene directeurs van de Vennootschap of hun directe ondergeschikten, aan wie de
Bieder wordt geïntroduceerd tussen 14 augustus 2021 tot de datum van publicatie van de
resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode van het Aanbod.

Deze opschortende voorwaarden worden uitsluitend gesteld ten gunste van de Bieder, die zich het
recht voorbehoudt om daarvan geheel of gedeeltelijk af te zien.
Indien aan de vereiste voorwaarden wordt voldaan, heeft de Bieder het voornemen om een
vereenvoudigd uitkoopbod uit te brengen in toepassing van artikel 7:82, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 42 en 43 van het Overnamebesluit.
Prijs van het Aanbod en verantwoording van de Biedprijs
Prijs van het Aanbod
De aangeboden prijs per Aandeel van het Aanbod bedraagt EUR 29,66.
Rechtvaardiging van de Biedprijs
De Biedprijs vertegenwoordigt een premie van 196,6 % ten opzichte van de slotkoers van 10,00
EUR per 2 augustus 2021, dit is de laatste handelsdag is vóór uitzonderlijke ontwikkelingen van de
aandelenkoersen die geen verband houden met algemene ontwikkelingen op de aandelenmarkt of
bedrijfsspecifieke aankondigingen. De Biedprijs vertegenwoordigt een premie van 48,3 % ten
opzichte van de de slotkoers van 20,00 euro per 3 augustus 2021 (de Referentiedatum). De
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Biedprijs vertegenwoordigt een premie van respectievelijk 74,2 %, 153,9 % en 161,5 % over de
gewogen gemiddelde prijzen over een periode van 1, 3 en 12 maanden vanaf de referentiedatum.
De aangeboden prijs is gebaseerd op de volgende analyses:
•

Analyse van de discounted cash flows ("DCF")

•

Analyse van trading multiples van beursgenoteerde vergelijkbare ondernemingen
(uitsluitend ter indicatie)

•

Analyse van de transactiemultiples (uitsluitend ter indicatie)

De Biedprijs is vergelijkbaar met de verschillende waarderingsmethodologieën of referenties, zoals
hieronder weergegeven.

We besluiten dat de DCF-analyse de Biedprijs van EUR 29,66 per aandeel ondersteunt. Hoewel de
multiplesanalyse ter indicatie wordt verstrekt, bieden de mediane handels- en transactiemultiples
van IT-diensten en geïntegreerde agentschappen een extra rechtvaardiging voor de Biedprijs.
Ondersteuning
Op 14 augustus 2021 sloten EPAM en Emakina een transactieovereenkomst met de voorwaarden
waaronder de raad van bestuur van Emakina het bod zal ondersteunen.
Tussen 14 augustus 2021 en 18 augustus 2021 heeft de Bieder inbrengverbintenissen gesloten met
bepaalde aandeelhouders (die samen iets meer dan 95 % van het kapitaal van Emakina
vertegenwoordigen) op grond waarvan elk van hen zich ertoe verbindt alle Aandelen die hij/zij in
Emakina aanhoudt, aan te bieden.
Initiële Aanvaardingsperiode; indicatief tijdschema
De Initiële Aanvaardingsperiode begint op 15 oktober en eindigt op 29 oktober 2021 om 16.00 uur
(Belgische tijd).
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Indicatief tijdschema
Evenement

Datum (verwacht)

Kennisgeving van het Aanbod aan de FSMA (conform artikel 5 van 18 augustus 2021
het Overnamebesluit)
Publicatie van het Aanbod door de FSMA (conform artikel 7 van 18 augustus 2021
het Overnamebesluit)
Goedkeuring van het Prospectus en het Memorie van Antwoord 12 oktober 2021
door de FSMA
Publicatie van het Prospectus en het Memorie van Antwoord

13 oktober 2021

Opening van de Initiële Aanvaardingsperiode

15 oktober 2021

Afsluiting van de Initiële Aanvaardingsperiode

29 oktober 2021

Publicatie van de resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode 3 november 2021
(en indicatie door de Bieder of aan de voorwaarden van het Aanbod
is voldaan of, zo niet, of de Bieder afstand heeft gedaan van deze
voorwaarde(en))
Initiële Betaaldatum

3 november 2021

Indien:

5 november 2021

•

de voorwaarden van het Aanbod vervuld zijn en de Bieder
en de aan hem Verbonden Personen als gevolg van het
Aanbod 95 % of meer van de stemgerechtigde effecten
(d.w.z. de Aandelen) van de Vennootschap bezitten:
heropening van het Aanbod als Uitkoopbod;

•

de voorwaarden van het Aanbod niet vervuld zijn, maar de
Bieder er afstand van gedaan heeft en als gevolg van het
Aanbod samen met zijn Verbonden Personen 90 % of meer
van de stemgerechtigde effecten (d.w.z. de Aandelen) van
de Vennootschap bezit: verplichte heropening van het
Aanbod (eventueel gevolgd door een Uitkoopbod indien
aan de voorwaarden is voldaan);

•

de voorwaarden voor het Aanbod niet vervuld zijn, maar
de Bieder er afstand van gedaan heeft, en de Bieder en de
aan hem Verbonden Personen als gevolg van het Aanbod
minder dan 90 % van de stemgerechtigde effecten (d.w.z.
de Aandelen) van de Vennootschap bezitten: mogelijkheid
tot vrijwillige heropening van het Aanbod.
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Evenement

Datum (verwacht)

Einde van de Aanvaardingsperiode voor de verplichte of vrijwillige 12 november 2021
heropening van het Aanbod (al naargelang het geval)
Publicatie van de resultaten van de verplichte of vrijwillige 16 november 2021
heropening van het Aanbod (al naargelang van toepassing)
Betaaldatum voor de verplichte of vrijwillige heropening van het 17 november 2021
Aanbod (al naargelang het geval)
Indien van toepassing, heropening van het Aanbod als Uitkoopbod 18 november 2021
(indien de verplichte heropening van het Aanbod niet reeds het
effect van een Uitkoopbod had)
Sluiting van de Aanvaardingsperiode van het Uitkoopbod (ervan 29 november 2021
uitgaande dat het Uitkoopbod onmiddellijk kan worden gestart op
5 november 2021)
Publicatie van de resultaten van het Uitkoopbod

30 november 2021

Betaaldatum van het Uitkoopbod en schrapping van de 30 november 2021
beursnotering
Indien een van de in het tijdschema genoemde data wordt gewijzigd, zullen de Aandeelhouders van
deze wijziging(en) op de hoogte worden gesteld door middel van een persbericht dat ook
beschikbaar zal zijn op de volgende websites: www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen en
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer en op de websites van de Vennootschap
(www.emakina.group) en de Bieder (www.epam.com).
Doelstellingen van de Bieder
De onmiddellijke doelstelling van het Aanbod is dat EPAM 100 % van de Aandelen van Emakina
verwerft.
Intenties van de Bieder
De intenties van de Bieder kunnen als volgt worden samengevat:
(i)

De positie van Emakina binnen EPAM na de succesvolle afronding van het
Aanbod
EPAM is op datum van dit Prospectus niet van plan om een materiële
herstructurering of reorganisatie van Emakina uit te voeren.

(ii)

Impact op de tewerkstelling in Emakina
EPAM hecht veel belang aan de vaardigheden en ervaring van het managementteam
en de medewerkers van Emakina en hun voortdurende rol in het succes van
Emakina. Daarom is EPAM niet van plan om het managementteam in enig
materieel opzicht te veranderen. EPAM is van mening dat de werknemers en het
management van de uitgebreide onderneming zullen profiteren van de toegenomen
kansen die een dergelijke combinatie zou brengen. EPAM wil ervoor zorgen dat
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Emakina haar medewerkers een omgeving blijft bieden waarin zij zich kunnen
blijven ontplooien.
EPAM is op datum van dit Prospectus niet van plan de huidige arbeidsvoorwaarden
binnen Emakina te wijzigen. Bovendien kan het Aanbod een positieve impact
hebben op de werkgelegenheid binnen Emakina indien er bijvoorbeeld synergieën
kunnen worden gecreëerd en geografische expansie kan worden gerealiseerd. Het
doel van EPAM voor de medewerkers van Emakina is uiteindelijk om als gevolg
van de verdere ontwikkeling van de activiteiten van Emakina nieuwe
werkgelegenheid te creëren. Het is EPAM's hoop en verwachting dat de overgrote
meerderheid van de Emakina-medewerkers achter de waarden van EPAM kunnen
staan voor een langdurige samenwerking en voordelen voor alle betrokken partijen.
(iii)

Impact op het hoger management van Emakina
Na afloop van het Aanbod en na het Uitkoopbod is EPAM voornemens drie
bestuurders in de raad van bestuur van Emakina te hebben, twee door EPAM
aangeduide bestuursleden, naast Karim Chouikri, die als uitvoerend bestuurder van
Emakina zal blijven fungeren.

(iv)

Dividendbeleid
EPAM heeft momenteel niet de intentie om in de toekomst dividenden uit te keren.

(v)

Intenties van EPAM met betrekking tot de statuten van Emakina
Momenteel plant EPAM geen wijzigingen in de statuten van Emakina, met
uitzondering van artikel 14 met betrekking tot de samenstelling van de raad van
bestuur en de statuten die vereist of passend zijn in het kader van een toekomstige
schrapping van de beursnotering van Emakina na een Uitkoopbod, al naargelang
het geval, zoals vermeld onder Rubriek 6.5(c)(iii) van dit Prospectus.

Aanvaarding van het Aanbod
BNP Paribas Fortis SA fungeert als Loketbank in het kader van het Aanbod.
Aanvaarding van het Aanbod kan kosteloos geschieden aan BNP Paribas Fortis SA, door het
ingevulde en ondertekende Aanvaardingsformulier in te dienen. De aandeelhouders die hun
aanvaarding registreren bij een financiële tussenpersoon die niet de Loketbank is, moeten zich
informeren over eventuele extra kosten die deze partijen in rekening brengen en zijn
verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke bijkomende vergoedingen.
Betaling van de Biedprijs
De Bieder zal de Biedprijs betalen aan de Aandeelhouders die tijdens de Initiële
Aanvaardingsperiode hun Aandelen geldig hebben aangeboden, uiterlijk op de tiende (10de)
Werkdag volgend op de publicatie van de resultaten van het Aanbod tijdens de Initiële
Aanvangsperiode. Op datum van dit Prospectus verwacht de Bieder de Biedprijs te betalen op 3
november 2021.
De Biedprijs voor Aandelen die in het kader van de heropening van het Aanbod worden aangeboden,
wordt uiterlijk op de vijfde (5de) Werkdag na publicatie van de resultaten van de betreffende
Aanvaardingsperiode(s) betaald.
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De voor de betaling van de Biedprijs benodigde gelden staan ter beschikking van de Bieder. Deze
betaling zal gebeuren met het eigen vermogen van de Bieder.
Indien er daadwerkelijk een Uitkoopbod wordt gelanceerd, worden alle Aandelen die niet in het
Uitkoopbod zijn ingeschreven, van rechtswege geacht te zijn overgedragen aan de Bieder, met de
storting van de voor de betaling van de Biedprijs noodzakelijke gelden bij de Deposito- en
Consignatiekas (Caisse des dépôts et consignations / Bank for Official Deposits), uiterlijk op de
vijfde (5de) Werkdag na publicatie van de resultaten van het Uitkoopbod.
Het Prospectus
Het Prospectus is gepubliceerd in België in de officiële Engelse versie.
Het Prospectus en de Aanvaardingsformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar bij de loketten van BNP
Paribas Fortis SA of telefonisch van BNP Paribas Fortis SA op +32 2 433 41 13. Elektronische
versies van het Prospectus en de Aanvaardingsformulieren zijn ook beschikbaar op de volgende
websites:
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
en
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer en op de website van de Vennootschap
(www.emakina.group) en de Bieder (www.epam.com).
Een Nederlandse en Franse vertaling van het Prospectus is beschikbaar in elektronische vorm op de
website van de Vennootschap en de bovengenoemde Loketbank. In geval van een afwijking tussen
de Nederlandse of Franse vertaling van het Prospectus enerzijds en de officiële Engelse versie
anderzijds, heeft de Engelse versie voorrang. De Bieder heeft de respectievelijke versies beoordeeld
en is verantwoordelijk voor de concordantie van alle versies.
Memorie van Antwoord
De raad van bestuur van de Vennootschap heeft een Memorie van Antwoord opgesteld in
overeenstemming met de Overnamewet en het Overnamebesluit, dat na goedkeuring van het
Memorie van Antwoord door de FSMA beschikbaar zal zijn op de volgende websites:
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen en www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer en op de
websites van de Vennootschap (www.emakina.group) en de Bieder (www.epam.com).
Het Memorie van Antwoord is kosteloos verkrijgbaar op papier op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap of door een verzoek per e-mail te sturen naar fds@emakina.com.
Taks op beursverrichtingen
De Bieder zal de belasting op beursverrichtingen dragen.
Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Het Aanbod en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen de Bieder en de Aandeelhouders
zijn onderworpen aan het Belgische recht en met name aan de Overnamewet en het
Overnamebesluit.
Het Marktenhof (la Cour des marchés / the Market Court) is bevoegd kennis te nemen van geschillen
die voortvloeien uit of verband houden met dit Aanbod.
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1.

Definities
Aanvaardingsformulier

Het formulier dat als Schedule 1 bij dit Prospectus is
gevoegd.

Aanvaardingsperiode

De
Initiële
Aanvaardingsperiode
en/of
de
daaropvolgende aanvaardingsperiode(n) in geval van
een verplichte of vrijwillige heropening van van het
Aanbod of een Uitkoopbod.

WVV

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zoals gewijzigd.

Belgische Belegger

De persoon(en) waarnaar wordt verwezen in Rubriek
7.3 van dit Prospectus.

Werkdag

Elke dag waarop Belgische banken open zijn voor het
publiek, met uitzondering van zaterdagen en zondagen,
zoals gedefinieerd in artikel 3, § 1, 27° van de
Overnamewet.

Loketbank

BNP Paribas Fortis SA, naamloze vennootschap (société
anonyme / limited liability) naar Belgisch recht, met
maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, 1000 Brussel
(België) en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen onder nummer 0403.199.702 (RPR
Brussel, Franstalige afdeling).

Voorwaarden

De voorwaarden vermeld in Rubriek 6.1(c) van dit
Prospectus.

FSMA

De Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten;

Initiële
Aanvaardingsperiode

De initiële Aanvaardingsperiode (in voorkomend geval,
verlengd) gedurende welke Aandeelhouders hun
Aandelen in het kader van het Aanbod kunnen
aanbieden, vanaf 15 oktober 2021 en eindigend op 29
oktober 2021 om 16.00 uur CET.

Initiële Betaaldatum

De datum waarop de Biedprijs wordt betaald aan de
Aandeelhouder
die
tijdens
de
Initiële
Aanvaardingsperiode zijn Aandelen heeft aangeboden
in het Aanbod, zijnde uiterlijk op de tiende (10de)
Werkdag na publicatie van de resultaten van het Aanbod
tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode.

MAR

Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende
marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en tot
intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees
Parlement en de Raad en de Richtlijnen 2003/124/EG,
2003/125/EG en 2004/72/EG, zoals gewijzigd.

Aanbod

Het vrijwillige en voorwaardelijke overnamebod in
contanten, uitgegeven door de Bieder, op de Aandelen
waarvan de voorwaarden zijn uiteengezet in het
Prospectus.

Biedprijs

De contante vergoeding die door de Bieder wordt
toegekend voor elk Aandeel dat in het kader van het
Aanbod is aangeboden, zijnde EUR 29,66 per Aandeel.

Bieder of EPAM

EPAM Systems, Inc., een Delaware corporation met
maatschappelijke zetel te 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware 19808-1674 VS, en hoofdadres
te 41 University Drive, Suite 202, Newtown,
Pennsylvania, 18940 VS.

Moeder-dochterrichtlijn

Richtlijn 2011/96/EU van de Raad van 30 november
2011 betreffende de gemeenschappelijke fiscale
regeling
voor
moedermaatschappijen
en
dochterondernemingen uit verschillende lidstaten.

Betaaldatum

De datum waarop de Biedprijs wordt betaald in het
kader van het Aanbod, zijnde de tiende (10th) Werkdag
na publicatie van de resultaten van het Aanbod.

Prospectus

Dit prospectus, dat de voorwaarden van het Aanbod
beschrijft, met inbegrip van de schema's en eventuele
aanvullingen die tijdens de Aanvaardingsperiode
worden gepubliceerd in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving.

Referentiedatum

3 augustus 2021

Verbonden persoon

Een met Bieder verbonden persoon in de zin van artikel
1:20 WVV.

Memorie van Antwoord

Het memorie van antwoord opgesteld door de raad van
bestuur van de Vennootschap in overeenstemming met
de Overnamewet en het Overnamebesluit, als Schedule
4 aan dit Prospectus gehecht.

Aandeel

Elk van de 3.893,353 aandelen in de Vennootschap
waarop het Aanbod betrekking heeft.

Aandeelhouder

Elke houder van een of meer Aandelen.

Vertegenwoordiger van de
beursbelasting

De vertegenwoordiger waarnaar wordt verwezen in
Rubriek 7.3 van dit Prospectus.

Transactieovereenkomst

De overeenkomst gesloten op 14 augustus 2021 tussen
EPAM en Emakina met betrekking tot het Aanbod.

Uitkoopbod

In voorkomend geval, de heropening van het Aanbod in
de vorm van een uitkoop, overeenkomstig artikel 7:82,
§ 1 WVV.

Overnamebesluit

Het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 inzake
openbare overnamebiedingen, zoals gewijzigd.

Overnamewet

De wet van 1 april 2007 op
overnameaanbod, zoals gewijzigd.

Vennootschap of Emakina

Emakina Group SA, een naamloze vennootschap
(société anonyme / limited liability company) naar
Belgisch recht met maatschappelijke zetel te
Middelburgstraat 64A, 1170 Watermaal-Bosvoorde,
België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen
onder
ondernemingsnummer
0464.812.221 (RPR Brussel, Franstalige afdeling).

2.

Belangrijke mededelingen

2.1

Informatie in het Prospectus

het

openbaar

De Bieder heeft niemand gemachtigd om aan de Aandeelhouders andere informatie te
verstrekken dan die vervat in het Prospectus. De informatie in het Prospectus is correct op
de datum van dit Prospectus. In overeenstemming met artikel 17 van de Overnamewet wordt
elk nieuw of materieel feit of enige materiële fout of onjuistheid in de informatie in het
Prospectus die van invloed kan zijn op de beoordeling van het Aanbod en die ontstaat of
wordt ontdekt tussen de goedkeuring van het Prospectus en de definitieve afsluiting van de
Aanvaardingsperiode, bekendgemaakt in een aanvulling op het Prospectus.
Aandeelhouders moeten het Prospectus zorgvuldig en volledig lezen en moeten hun
beslissing baseren op hun eigen analyse van de voorwaarden van het Aanbod, rekening
houdend met de voor- en nadelen daarvan. Een samenvatting of beschrijving in het
Prospectus van wettelijke bepalingen, zakelijke transacties, herstructureringen of
contractuele relaties wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en mag niet worden opgevat
als juridisch of fiscaal advies over de interpretatie, toepasselijkheid of bindende aard van
dergelijke bepalingen. In geval van twijfel over de inhoud of de betekenis van de informatie
in het Prospectus, dienen de Aandeelhouders een erkende of professionele adviseur te
raadplegen die gespecialiseerd is in het advies over de aan- en verkoop van financiële
instrumenten.
Met uitzondering van de goedkeuring van het Prospectus door de FSMA heeft geen enkele
autoriteit in enig rechtsgebied het Prospectus of het Aanbod goedgekeurd. Het Aanbod
wordt uitsluitend in België gedaan en er zijn geen stappen ondernomen om de goedkeuring
voor de verspreiding van het Prospectus buiten België te verkrijgen.

2.2

Beperkingen
Het Prospectus vormt geen aanbod tot aankoop of verkoop van Aandelen of een verzoek om
een aanbod om Aandelen te kopen of te verkopen (i) in een rechtsgebied waarin een
dergelijk aanbod of verzoek niet is toegestaan of (ii) aan een persoon aan wie het
onrechtmatig is een dergelijk aanbod of verzoek te doen. Het is de verantwoordelijkheid van
elke persoon die in het bezit is van het Prospectus om op de hoogte te zijn van en ervoor te
zorgen dat dergelijke beperkingen worden nageleefd.
Er is geen actie ondernomen om een openbaar aanbod toe te staan in een rechtsgebied buiten
België. Noch het Prospectus, noch de Aanvaardingsformulieren, noch enige reclame of
andere informatie mogen openbaar worden verspreid in een rechtsgebied buiten België waar
er registratie-, kwalificatie- of andere vereisten bestaan in verband met een aanbod om
effecten te kopen of te verkopen. In het bijzonder mogen noch het Prospectus, noch de
Aanvaardingsformulieren, noch enige reclame of informatie openbaar worden verspreid in
de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk of Japan.
Het niet-naleven van deze beperkingen kan leiden tot een schending van de wetten of
financiële voorschriften van de Verenigde Staten van Amerika of andere rechtsgebieden,
zoals Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk of Japan. De Bieder wijst uitdrukkelijk
elke aansprakelijkheid af voor elke schending van deze beperkingen door welke persoon
dan ook.

2.3

Toekomstgerichte verklaringen
Het Prospectus bevat toekomstgerichte verklaringen, vooruitzichten en ramingen met
betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van de Bieder en de Vennootschap, hun
dochterondernemingen of verbonden entiteiten en de markten waarin zij actief zijn.
Sommige van deze vooruitziende verklaringen, vooruitzichten en schattingen worden
gekenmerkt door het gebruik van woorden zoals (maar niet beperkt tot): "geloven",
"denken", "verwachten", "anticiperen", "streven", "zouden", "plannen", "ramingen",
"berekenen", "misschien", "zullen", "blijven", "wensen", "begrijpen", "mogelijk", "van plan
zijn", "uitgaande van", "inschatten", "overtuigd zijn", en soortgelijke uitdrukkingen, in de
toekomstige en voorwaardelijke tijd.
Dergelijke verklaringen, vooruitzichten en ramingen zijn gebaseerd op diverse
veronderstellingen en beoordelingen van bekende en onbekende risico's, onzekerheden en
andere factoren die op het moment van hun beoordeling redelijk en aanvaardbaar lijken,
maar die in de toekomst al dan niet accuraat kunnen zijn. Feitelijke gebeurtenissen zijn
moeilijk te voorspellen en kunnen afhangen van factoren die buiten de macht van de Bieder
of de Vennootschap liggen.
Bijgevolg is het mogelijk dat de werkelijke resultaten, de financiële situatie, de prestaties of
successen van de Bieder en de Vennootschap of de resultaten van de sector aanzienlijk
afwijken van de toekomstige resultaten, prestaties of prestaties die in deze vooruitziende
verklaringen, vooruitzichten of schattingen worden beschreven of geïmpliceerd.
Gezien deze onzekerheden moeten de Aandeelhouders dergelijke vooruitziende
verklaringen, vooruitzichten en ramingen slechts tot op redelijke hoogte volgen.
De verklaringen, vooruitzichten en ramingen zijn enkel geldig vanaf de datum van dit
Prospectus en de Bieder verbindt zich er niet toe dergelijke verklaringen, vooruitzichten en
ramingen bij te werken om wijzigingen in zijn verwachtingen met betrekking tot die
verklaringen, vooruitzichten en ramingen te weerspiegelen of wijzigingen in
gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke verklaringen,

vooruitzichten of schattingen zijn gebaseerd, te weerspiegelen, tenzij deze aanpassing
vereist is krachtens artikel 17 van de Overnamewet.
3.

Algemene informatie

3.1

Goedkeuring door de FSMA
De Engelse versie van het Prospectus is door de FSMA goedgekeurd op 12 oktober 2021,
overeenkomstig artikel 19, § 3 van de Overnamewet. Deze goedkeuring houdt geen
evaluatie of beoordeling in van de verdienstelijkheid of kwaliteit van het Aanbod of de
positie van de Bieder.
Een formele kennisgeving van het Aanbod werd door de Bieder bij de FSMA ingediend in
overeenstemming met artikel 5 van het Overnamebesluit. De aankondiging van het
voornemen van de Bieder om het Aanbod uit te geven, werd op 18 augustus 2021 door de
FSMA op zijn website (https://www.fsma.be/fr/news/offre-publique-dacquisitionvolontaire-de-epam-systems-inc-sur-emakina-group-sa) gepubliceerd, in overeenstemming
met artikel 7 van het Overnamebesluit.
Met uitzondering van de goedkeuring van het Prospectus door de FSMA heeft geen enkele
autoriteit in enig rechtsgebied het Prospectus of het Aanbod goedgekeurd. Het Aanbod
wordt enkel in België gelanceerd en er zijn geen stappen ondernomen om de goedkeuring
voor de verspreiding van het Prospectus buiten België te verkrijgen.

3.2

Verantwoordelijkheidsverklaringen
De Bieder, vertegenwoordigd door zijn raad van bestuur, is verantwoordelijk voor de
informatie in het Prospectus.
De informatie in het Prospectus met betrekking tot de Vennootschap en haar verbonden
personen in de zin van artikel 1:20 WVV is uitsluitend gebaseerd op openbaar beschikbare
informatie.
De Bieder verklaart dat de inhoud van het Prospectus naar zijn beste weten correct, niet
misleidend is, en in overeenstemming met de feiten, en dat er geen informatie is weggelaten,
waarvan de openbaarmaking de strekking van het Prospectus zou wijzigen.

3.3

Officiële versie van het Prospectus en vertaling
Het Prospectus is gepubliceerd in België in de officiële Engelse versie.
De FSMA heeft de Engelse versie van dit Prospectus goedgekeurd op 12 oktober 2021. Dit
Prospectus is vertaald in het Nederlands en het Frans. EPAM is verantwoordelijk voor de
consistentie tussen de Engelse en de Nederlandse en de Franse versie van het Prospectus. In
geval van discrepanties tussen de verschillende versies van dit Prospectus, zal de Engelse
versie voorrang hebben.

3.4

Praktische informatie
Het Prospectus en de Aanvaardingsformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar bij de loketten
van BNP Paribas Fortis SA of telefonisch van BNP Paribas Fortis SA op +32 2 433 41 13.
Elektronische versies van het Prospectus en de Aanvaardingsformulieren zijn ook
beschikbaar op de volgende websites: www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen en

www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer en op de website van de Vennootschap
(www.emakina.group) en de Bieder (www.epam.com).
3.5

Juridisch adviseur van de Bieder
Allen & Overy (België) LLP heeft de Bieder geïnformeerd over bepaalde juridische zaken
in verband met het Aanbod. Deze diensten zijn uitsluitend aan de Bieder verleend en geen
andere partij mag zich daarop beroepen. Allen & Overy (België) LLP aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor de informatie in het Prospectus, en niets in het Prospectus mag
worden beschouwd als advies, een belofte of een garantie van Allen & Overy (België) LLP.

4.

Informatie over Bieder

4.1

Zakelijke gegevens van de Bieder
Naam:
Rechtsvorm:
Adres:

EPAM Systems, Inc.
Delaware corporation
Geregistreerd adres:
251 Little Falls Drive
Wilmington, Delaware 19808-1674
VERENIGDE STATEN
Hoofdkantoor:
41 University Drive, Suite 202
Newtown, PA 18940
VERENIGDE STATEN

Datum van oprichting en duur:

EPAM Systems, Inc. is op 18 december 2002
opgericht in de staat Delaware. Onze
voorganger werd opgericht in 1993.

Auditeur:

Deloitte & Touche LLP
1700 Market Street, Philadelphia, PA 19103

4.2

Activiteiten van Bieder

(a)

Bedrijfsachtergrond
EPAM levert end-to-end waarde aan haar klanten door haar kerntechnische en
technologische capaciteiten te combineren met bedrijfs- en ervaringsadvies. EPAM
ondersteunt haar klanten in een markt die voortdurend wordt uitgedaagd door de druk van
digitalisering, door middel van haar innovatieve en schaalbare softwareoplossingen,
hoogwaardige bedrijfsadvies en ervaringsontwerp, en een voortdurend evoluerende mix van
geavanceerde mogelijkheden. EPAM richt zich op het opbouwen van
langetermijnpartnerschappen met haar klanten, waardoor ze hun bedrijf kunnen herbekijken
door een digitale lens.
EPAM's historische kerncompetentie, softwareontwikkeling en producttechnische diensten,
in combinatie met haar werk met wereldwijde leiders in bedrijfssoftwareplatforms en
opkomende technologiebedrijven, heeft haar basis gelegd voor de ontwikkeling van haar
andere aanbiedingen, waaronder geavanceerde technologiesoftwareoplossingen,
intelligente bedrijfsdiensten en digitaal engagement. De strategische overnames van EPAM

hebben haar geografische bereik en servicecapaciteit uitgebreid met digitale strategie en
design, consulting en testautomatisering.
(b)

Praktijkgebieden
De belangrijkste diensten en -oplossingen van EPAM omvatten de volgende
praktijkgebieden:
Engineering
De technische basis van EPAM ondersteunt de manier waarop ze softwareoplossingen van
de volgende generatie en flexibele leveringsteams uittekent, bouwt en schaalt. De technische
expertise van EPAM stelt haar in staat om bedrijfstechnologieën op te bouwen die de
bedrijfsprocessen verbeteren, slimmere analyses aanbieden en resulteren in meer
operationele performantie, door de analyse van de vereisten en de keuze van de platforms,
diepgaande en complexe aanpassingen, migratie over platforms heen, implementatie en
integratie.
EPAM gebruikt haar ervaring, aangepaste tools en gespecialiseerde kennis om de gekozen
applicatieplatforms van haar klanten te integreren in hun interne systemen en processen en
om aangepaste oplossingen te creëren die de lacunes in de functionaliteit van de platforms
vullen om tegemoet te komen aan de behoeften van de gebruikers en klanten van de klanten.
EPAM voorziet in de toegenomen behoefte van haar klanten aan sterkere integratie van
ondernemingen tussen softwareontwikkeling, testen en onderhoud met particuliere,
publieke en mobiele infrastructuren via haar infrastructuurbeheerdiensten. Deze
oplossingen omvatten de volledige levenscyclus van infrastructuurbeheer, waaronder
applicatie-, database-, netwerk-, server-, opslag- en systeembeheer, bewaking, melding en
oplossing van incidenten. EPAM levert onderhouds- en ondersteunende diensten via haar
eigen gedistribueerde projectbeheerprocessen en -tools, die de tijd en kosten in verband met
onderhoud, verbetering en ondersteunende activiteiten doen dalen.
EPAM heeft diepgaande expertise en de mogelijkheid om een uitgebreide reeks van
softwareproductontwikkelingsdiensten te bieden, waaronder productonderzoek,
klantervaring ontwerp en prototyping, programmabeheer, ontwerp en integratie van
componenten, testen van volledige levenscyclussoftware, productimplementatie en
personalisatie van eindgebruikers, prestatietuning, productondersteuning en -onderhoud,
beheerde diensten, alsook porting en migratie over platformen heen. EPAM richt zich op
softwareproducten die een breed scala aan bedrijfsapplicaties bestrijken, evenals
productontwikkeling
voor
meerdere
mobiele
platforms
en
ingebedde
softwareproductdiensten.
Activiteiten
EPAM zet de activiteiten van haar klanten om in intelligente ondernemingshubs met eigen
platformen, geïntegreerde engineeringpraktijken en slimme automatisering. Het
ontwikkelen van een end-to-end digitale ervaring of product vereist input en expertise van
verschillende professionals met een breed scala aan vaardigheden. De multidisciplinaire
teams van EPAM en het wereldwijde leveringskader komen samen om goed afgewerkte
technologische oplossingen te leveren die haar klanten een concurrentievoordeel bieden.
Naast het gebruik van haar toegewijde leveringscentra, die EPAM in staat stellen om
cruciaal leveringstalent te implementeren, werkt ze nauw samen met toonaangevende
bedrijven in verschillende sectoren om haar klanten in staat te stellen om de technologie
beter te benutten en de gelijktijdige druk van het stimuleren van waarde voor hun consument
aan te pakken en een meer betrokken ervaring te bieden.

Optimalisatie
EPAM zet procesoptimalisatie met behulp van procesautomatisering en cognitieve
technieken om in reële transformatie door oude processen te transformeren en
gestroomlijnde activiteiten te leveren die de inkomsten verhogen en de kosten voor haar
klanten verlagen. Ze vertrouwt op haar teams, methodologieën en tools om elke fase van de
softwarelevering te optimaliseren en zo bij elke release een betere kwaliteit en betere
functies aan te bieden.
EPAM handhaaft een toegewijde groep van test- en kwaliteitsborgingsprofessionals met
ervaring in een breed scala van technologieplatforms en verticalen in de industrie, die
softwaretoepassingen testen, testmanagement, automatisering en adviesdiensten uitvoeren
die erop gericht zijn klanten te helpen hun bestaande softwaretests en
kwaliteitsborgingspraktijken te verbeteren. EPAM maakt gebruik van door de industrie
erkende en eigen defecttrackingtools en structuren om een breed scala van testdiensten te
leveren die bedreigingen identificeren en mazen dichten om bedrijfssystemen van haar
klanten te beschermen tegen verlies van informatie.
Advisering
In de loop der jaren heeft EPAM, als aanvulling op de kerntechnische vaardigheden van
EPAM, capaciteit toegevoegd in bedrijfsadvies om een flexibele, hybride benadering van
de markt te creëren. Haar adviesdiensten drijven diepere relaties aan, aangezien EPAM haar
klanten helpt met grotere en complexere uitdagingen. De geïntegreerde adviesteams van
EPAM - voor zowel business, ervaring, technologie als data - passen systeemdenken toe om
tot de kern van de uitdagingen van haar klanten te komen. De functionele bedrijfsexpertise
van haar professionals wordt aangevuld met een grondige kennis van technologieplatforms
en hun interacties, en de toepassing van data science en machine learning om haar beste
inzichten te leveren in de business van haar klanten.
De technische adviesdiensten van EPAM helpen klanten om de huidige technologische
veranderingen voor te blijven en te innoveren, waarbij innovatie buiten de technologie ook
wordt gerealiseerd door middel van workshops, uitdagingen en nieuwe organisatiemodellen.
Ontwerp
EPAM past 'design thinking' toe op digitale en servicestrategie, gebruikerservaring en de
levenscyclus van het product, met een focus op innovatieve ontwerpideeën en
productontwikkeling. Haar digitale en serviceontwerppraktijk biedt strategie, ontwerp,
creatieve en programmabeheerdiensten voor klanten die de gebruikerservaring willen
verbeteren.
EPAM is voortdurend op zoek naar versterking en groei van haar ontwerp- en
adviespraktijken, zoals blijkt uit de strategische overnames van Continuum Innovation LLC
in 2018, die haar advies-, fysieke ontwerp- en productontwikkelingscapaciteiten verbetert,
en Think Limited, die haar wereldwijde product- en ontwerpaanbod verbetert.
Er zijn EPAM-dienstenovereenkomst in ontwikkeling om meer op maat gemaakte en
geïntegreerde oplossingen te bieden aan klanten waar EPAM software-engineering
combineert met het ontwerp van klantenervaring, bedrijfsadvies en technologieinnovatiediensten. EPAM breidt haar servicecapaciteit voortdurend uit en gaat verder dan
traditionele diensten in bedrijfsadvies, ontwerp en fysieke productontwikkeling. Aangezien
meer van de projecten van EPAM gepaard gaan met meervoudige competenties en
samenwerking tussen verschillende soorten gespecialiseerde professionals, wordt het steeds

moeilijker om projecten te classificeren in het specifieke dienstenaanbod zoals hierboven
beschreven. Voor het jaar dat eindigde op 31 december 2020 leverden professionele
diensten een bijdrage van USD 2,643 miljard, ofwel 99,4 % van de totale inkomsten van
EPAM, waarbij de rest licenties en andere vertegenwoordigden.
(c)

Sectorexpertise
Dankzij een sterke sectorspecifieke kennis, ondersteund door uitgebreide ervaring bij het
samenvoegen van technologie met de bedrijfsprocessen van haar klanten, is EPAM in staat
om op maat gemaakte oplossingen te leveren aan verschillende verticale sectoren. Haar
klanten opereren in vijf belangrijkste verticale sectoren en een aantal andere verticales
waarin EPAM haar aanwezigheid versterkt.
Financiële diensten
EPAM heeft ruime ervaring met het werken met wereldwijde investeringsbanken,
commerciële
en
retailkredietinstellingen,
creditcarden
betaaloplossingen,
handelsplatformen,
vermogensbeheerinstellingen,
fondsexploitanten,
verzekeringsmaatschappijen en diverse andere Bieders van financiële diensten. EPAM helpt
deze klanten met uitdagingen die voortvloeien uit nieuwe regelgeving, nalevingsvereisten,
klantgerichte behoeften en risicobeheer. EPAM's domeinexperts op het gebied van
financiële diensten zijn erkend met sectorprijzen voor engineering en het implementeren
van unieke toepassingen en bedrijfsoplossingen die groei, concurrentievermogen en
klantenbinding mogelijk maken, terwijl de kostenefficiëntie voor wereldwijde financiële
instellingen wordt gestimuleerd.
Reizen en consument
De mogelijkheden van EPAM bestrijken een reeks platformen, applicaties en oplossingen
die bedrijven in de reis- en verblijfssector gebruiken om hun klanten te bedienen, het beheer
te verbeteren, de operationele kosten te beheersen en de inkomsten te verhogen. Enkele van
's werelds toonaangevende luchtvaartmaatschappijen, hoteliers en reisbureaus vertrouwen
op de kennis van EPAM in het creëren van hoogwaardige tools voor de exploitatie en het
beheer van hun activiteiten. In deze verticale bedient EPAM ook wereldwijde, regionale en
lokale retailers, online retailmerken, fabrikanten van consumentengoederen, distributeurs en
onlinemarkten. EPAM levert een breed scala aan diensten aan retail- en e-commerce-klanten
van complexe systeemmoderniseringen tot toonaangevende innovaties in de verkoop en
distributie via meerdere kanalen. EPAM heeft organisaties getransformeerd om technologie
te gebruiken om hun businessmodellen uit te breiden en te revolutioneren. De diensten van
EPAM zijn rechtstreeks van invloed op de consumentenervaring van de merken van haar
klanten, en stellen haar klanten in staat om meer consumenten te bereiken.
Software en Hi-Tech
EPAM biedt complexe diensten voor de ontwikkeling van softwareproducten om te voldoen
aan de voortdurende behoefte aan innovatie en flexibiliteit van software- en
technologiebedrijven. Ze helpt enkele van de meest prominente softwaremerken ter wereld
om, volgens hun overtuiging, de allerbeste software te bouwen. Door haar uitgebreide
ervaring met heel wat leiders in de sectoren van Hi-Tech R&D, software-engineering en integratie heeft EPAM eigen interne processen, methodologieën en IT-infrastructuur
ontwikkeld, die haar een voorsprong geven als het gaat om het bedienen van klanten in de
productmarkten van Hi-Tech en Software. Haar diensten hebben betrekking op de volledige
levenscyclus van softwareproducten voor de ontwikkeling van softwareproducten met

behulp van haar uitgebreide ontwikkelingsmethodologieën, testen, prestatietuning, inzet,
onderhoud en ondersteuning.
Bedrijfsinformatie en Media
EPAM helpt haar zakelijke informatie- en mediaklanten om producten en oplossingen te
bouwen voor alle moderne platforms, waaronder het streamen van webmedia en de levering
van mobiele informatie. De oplossingen van EPAM helpen klanten om nieuwe
inkomstenbronnen te ontwikkelen, de creatie, verzameling, verpakking en het beheer van
content te versnellen en bredere doelgroepen te bereiken. EPAM bedient diverse klanten in
deze verticale, waaronder zoekmachineproviders, entertainmentmedia, nieuwsproviders,
omroepbedrijven,
financiële
informatieleveranciers,
contentverspreiders,
kennismanagementorganisaties en reclamenetwerken.
Life Sciences en Gezondheidszorg
In de categorie Life Sciences werkt EPAM samen met wereldwijde farmaceutische,
medische technologie- en biotechnologiebedrijven om geavanceerde wetenschappelijke
informatica- en innovatieve bedrijfstechnologieoplossingen te leveren. Het personeel van
EPAM in Life Sciences maakt gebruik van zijn uitgebreide technologische expertise om
diepgaande wetenschappelijke en wiskundige kennis te bieden aan brede initiatieven.
Dankzij haar Life Sciences-oplossingen kunnen klanten het onderzoek versnellen en de
time-to-market versnellen en de samenwerking, kennismanagement en operationele
excellentie verbeteren. EPAM helpt haar klanten in de Gezondheidszorg om in te spelen op
veranderende regelgeving en de kwaliteit van de zorg en het beheer van de kosten van de
zorg te verbeteren. De professionals van EPAM bieden een end-to-end ervaring met
strategie, architectuur, ontwikkeling en beheerde diensten aan klanten, variërend van de
traditionele zorgverleners tot innovatieve start-ups.
Opkomende verticales
EPAM dient ook de diverse technologische behoeften van klanten in de energie-,
telecommunicatie-, auto- en verwerkende industrie, evenals overheidsklanten.
EPAM wijst haar klanten toe aan een van deze verticales. De onderstaande tabel geeft de
EPAM-inkomsten per verticale weer, uitgedrukt als een percentage van de totale omzet in
het jaar dat eindigde op 31 december 2020.

(in duizenden, behalve
percentages)
Bedrijfsinformatie & Media

$ 560.680

21,1 %

Financiële diensten

555 235

20,9

Software & Hi-Tech

496 813

18,7

Reizen & Consument

458 789

17,2

Life Sciences &

296 313

11,1

Gezondheidszorg

Opkomende verticales
Inkomsten

4.3

291 648

11,0

$ 2.659.478

100,0 %

Recente ontwikkelingen
EPAM heeft in april 2021 100 % van PolSource S.A. en haar dochterondernemingen
overgenomen, een Salesforce Platinum Consulting-partner met meer dan 350 ervaren
Salesforce-specialisten. EPAM heeft tot op heden vier extra overnames afgerond.

4.4

Kapitaal en aandeelhoudersstructuur van de Bieder
Per 30 juni 2021 waren er 56,613.483 aandelen van EPAM's gewone en uitstaande aandelen.
Onderstaande tabel bevat bepaalde informatie met betrekking tot de uiteindelijke eigendom
van de gewone aandelen van EPAM voor:
•

elk van onze bestuurders en executive officers afzonderlijk;

•

alle bestuurders en executive officers als groep; en

•

elke door ons bekende aandeelhouder die de uiteindelijke eigenaar van meer dan 5
% van de uitstaande gewone aandelen van EPAM is.
Uiteindelijk gerechtigde
Aandelen
Naam en adres van de uiteindelijke begunstigde

Nummer

Procen
t

2 008 015

3,6 %

Jason Peterson

19 485

*

Balazs Fejes

62 128

*

Boris Shnayder

54 443

*

Elaina Shekhter

33 315

*

Larry Salomo

26 233

*

Viktar Dvorkin

83 212

*

Sergey Yezhkov

57 151

*

Edward Rockwell

4 387

*

Gary Abrahams

1 844

*

Richard Michael Mayoras

7 516

*

Karl Robb

5 856

*

Eugene Roman

1 214

Robert E. Segert

17 665

*

Helen Shan

2 372

*

Genoemde executive officers en bestuurders
Arkadiy Dobkin (1)

Jill B. Smart

5 397

*

Ronald P. Vargo

7 924

*

2 398 157

4,24 %

The Vanguard Group (2)

4 992 003

8,8 %

Morgan Stanley (3)

7 730 143

13,7 %

BlackRock, Inc. (4)

3 318 517

5,9 %

Alle uitvoerende functionarissen en bestuurders als
groep (17 personen)
5 % Aandeelhouders

* Wijst op minder dan 1 % van de aandelen van common stock met uiteindelijke begunstiging.
(1) Omvat (i) 1.456.286 aandelen van common stock in rechtstreeks bezit van de heer Dobkin; en (ii) 436,189 aandelen van de
Gewone aandelen in bezit van Arkadiy Dobkin GST Exempt Grantor Trust (het "Dobkin Grantor Trust") ten behoeve
van de kinderen van de heer Dobkin, waarvoor de echtgenote van de heer Dobkin optreedt als trustee. De heer Dobkin
kan worden geacht gedeelde bevoegdheid te hebben om te stemmen of de stem te sturen, en de gedeelde bevoegdheid om
de aandelen van de Dobkin Grantor Trust te vervreemden en hierboven geïdentificeerd als uiteindelijke begunstigde. De
heer Dobkin wijst de uiteindelijke eigendom van de door de Dobkin Grantor Trust gehouden effecten af, behalve voor
wat zijn geldelijke belang daarin betreft.
(2) Informatie op basis van een Schema 13GA, op 10 februari 2021 ingediend bij de SEC. De Vanguard Group, een
moederholding, houdt aandelen in naam van Vanguard Asset Management, Limited, Vanguard Global Advisors, LLC,
Vanguard Group (Ireland) Limited, Vanguard Investments Canada Inc., Vanguard Investments Hong Kong Limited,
Vanguard Investments UK, Limited, Vanguard Fiduciary Trust Company, en Vanguard Investments Australia, Ltd. De
Vanguard Groep heeft exclusieve stembevoegdheid op 0 aandelen, gedeelde stembevoegdheid op 57.577 aandelen, heeft
exclusieve beschikkingsmacht over 4.860.941 aandelen en gedeelde beschikkings macht over 131.062 aandelen. Het
adres van The Vanguard Group is 100 Vanguard Blvd., Malvern, PA 19355.
(3) Informatie op basis van een Schema 13GA dat op 10 februari 2021 bij de SEC is ingediend, gezamenlijk door Morgan
Stanley en Morgan Stanley Asia Limited. Morgan Stanley heeft gedeelde stembevoegdheid op 3.441.406 aandelen en
gedeelde beschikkingsmacht op 4.729.094 aandelen. Morgan Stanley Asia Limited heeft gedeelde stembevoegdheid op
1.824.175 aandelen en gedeelde beschikkingsmacht over 3.001.049 aandelen. Het adres van Morgan Stanley is 1585
Broadway, New York, NY 10036 en het adres van Morgan Stanley Asia Limited is Level 46 International Commerce
Centre 1 Austin Road West, Kowloon, Hongkong.
(4) Informatie op basis van een Schema 13G, op 29 januari 2021 ingediend bij de SEC. BlackRock, Inc., een moederholding,
houdt aandelen in naam van BlackRock Life Limited; BlackRock International Limited; BlackRock Advisors, LLC;
BlackRock (Netherlands) B.V.; BlackRock Institutional Trust Company, National Association; BlackRock Asset
Management Ireland Limited; BlackRock Financial Management, Inc.; BlackRock Japan Co., Ltd; BlackRock Asset
Management Schweiz AG; BlackRock Investment Management, LLC; FutureAdvisor, Inc.; BlackRock Investment
Management (UK) Limited; BlackRock Asset Management Canada Limited; BlackRock (Luxembourg) S.A.; BlackRock
Investment Management (Australia) Limited; BlackRock Advisors (UK) Limited; BlackRock Fund Advisors; BlackRock
Asset Management North Asia Limited; Blackrock (Singapore) Limited en BlackRock Fund Managers Ltd. BlackRock,
Inc. heeft exclusieve stembevoegdheid op 2.887.777 aandelen en heeft uitsluitend beschikkingsmacht op 3.318.517
aandelen. Het adres van BlackRock, Inc. is 55 East 52nd Street, New York, NY 10055.

4.5

Identiteit van de beheersstructuur van de Bieder
Het certificaat van oprichting en de statuten van EPAM bepalen dat het bestuur van EPAM
uit ten minste drie en ten hoogste negen personen zal bestaan, en dat het precieze aantal
leden van het bestuur van tijd tot tijd zal worden bepaald door een meerderheid van het
volledige EPAM-bestuur. De raad van bestuur van EPAM bestaat momenteel uit acht leden.
Het certificaat van oprichting van EPAM bepaalt ook dat de raad is verdeeld in drie klassen,
die elk driejaarlijkse termijnen dienen, en dat elke klasse een derde (of zo goed mogelijk
benaderd) van het totale aantal bestuurders moet uitmaken. Bestuurders worden gekozen
met een meerderheid van de stemmen van de gewone EPAM-aandelen die in persoon
worden uitgebracht of bij volmacht worden vertegenwoordigd op de jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering van EPAM en stemrecht hebben. Het bestuur van EPAM heeft
drie vaste comités opgericht: Audit, Compensatie, Nominatie en corporate governance. De
volgende tabel bevat de namen, leeftijden en posities van het lid van de raad van bestuur
van EPAM per 30 juni 2021, met biografische informatie:

Naam

Leeftij
d

Functie

Huidige Termijn
eindigt

Arkadiy Dobkin

61

Voorzitter van de raad van 2024
bestuur, President en Chief
Executive Officer

Ronald P. Vargo

67

Lead Independent Director

2023

Niet-uitvoerend bestuurder
Lid, Auditcomité
Lid, Nominatie- en Corporate
Governance comité
Richard Michael
Mayoras

59

Niet-uitvoerend bestuurder

2022

Lid, Compensatiecomité
Lid, Nominatie- en Corporate
Governancecomité

Karl Robb

59

Niet-uitvoerend bestuurder

2022

Eugene Roman

63

Niet-utivoerend bestuurder

2023

Lid, Auditcomité
Robert E. Segert

52

Niet-uitvoerend bestuurder

2024

Voorzitter,
Nominatieen
Corporate Governance comité
Helen Shan

53

Niet-uitvoerend bestuurder

2022

Voorzitter, Auditcomité
Lid, Compensatiecomité
Jill B. Smart

61

Niet-uitvoerend bestuurder

2023

Voorzitter, Compensatiecomité

Arkadiy Dobkin
De heer Dobkin is sinds december 2002 voorzitter van de raad van bestuur, Chief
Executive Officer en President en is een van de medeoprichters van EPAM. Nadat hij een
Master of Science degree in Electrical Engineering behaalde aan de Nationale Technische
Universiteit van Wit-Rusland, startte de heer Dobkin zijn carrière in Minsk, Wit-Rusland,
waar hij voor verschillende opkomende software-ontwikkelingsbedrijven werkte. Nadat
hij in 1991 naar de Verenigde Staten emigreerde, bekleedde hij technische en
leidinggevende functies bij Prudential Insurance, Colgate-Palmolive en SAP Labs. In
2015 werd de heer Dobkin opgenomen in de Ernst & Young World Entrepreneur of the
Year Academy en in de prestigieuze Entrepreneur of the Year Hall of Fame.

Ronald P. Vargo
De heer Vargo is sinds januari 2012 werkzaam als niet-uitvoerend bestuurder van de
EPAM-raad en sinds 2015 als Lead Independent Director. Van april 2010 tot mei 2011
was de heer Vargo Executive Vice President en Chief Financial Officer van ICF
International, Inc. ("ICF"). Voordat hij in dienst trad bij ICF, was de heer Vargo van 2006
tot 2008 Executive Vice President, Chief Financial Officer en lid van het uitvoerend
comité van Electronic Data Systems Corporation ("EDS"), en van 2004 tot 2006 Vice
President en Penningmeester van EDS, toen hij werd gepromoveerd tot Chief Financial
Officer. Voordat hij in dienst trad bij EDS, was de heer Vargo van 1991 tot 2003 in dienst
van TRW, Inc. ("TRW"), een voormalig wereldwijd productie- en servicebedrijf dat $ 17
miljard waard was, en strategisch gericht was op het leveren van producten en diensten
met een hoog technologie- of ingenieursinhoud aan de automobiel-, ruimtevaart- en
defensiemarkten. TRW werd in 2002 overgenomen door Northrop Grumman
Corporation. De heer Vargo bekleedde TRW van 1991 tot 1994 de functies van Vice
President of Investor Relations en Penningmeester, daarna van 1994 tot 1999
vicepresident of Strategic Planning and Business Development en vervolgens van 1999
tot 2002 opnieuw Vice President of Investor Relations en Penningmeester. Sinds 2009 is
de heer Vargo bestuurder van Ferro Corporation en is hij lid van haar compensatiecomité
en voorzitter van haar auditcomité. Sinds augustus 2017 is de heer Vargo tevens
bestuurder van EnerSys en voorzitter van haar auditcomité en lid van haar benoemingsen hoger-managementcomité. De heer Vargo heeft een Master of Business
Administration in Finance en General Management van de universiteit van Stanford en
een Bachelor of Arts in Economie van Dartmouth College.

Richard Michael Mayoras
Sinds januari 2013 is de heer Mayoras werkzaam als niet-werknemer bestuurder van het
EPAM-bestuur. De heer Mayoras was President en Chief Executive Officer en lid van de
raad van bestuur van RedPrairie Corporation van 2007 tot haar overname in 2013 door
JDA Software Group, Inc., op welk moment hij tot 2015 lid werd van de raad van bestuur
van JDA Software Group, Inc.. Van 2004 tot 2007 bekleedde de heer Mayoras een aantal
uitvoerende functies bij RedPrairie, waaronder President, Americas, Executive Vice
President, Implementation Services and Support, en Executive Vice President voor
Product Development. Van 2001 tot 2004 was de heer Mayoras president van DigiTerra,
een
volledige
dochteronderneming
van
CIBER,
een
beursgenoteerde
ondernemingstoepassing en technologie-adviesmaatschappij. De heer Mayoras heeft
meer dan 30 jaar ervaring in de technologie-, advies- en softwaresector. Hij bekleedde
meerdere leidinggevende en senior managementfuncties voor verschillende organisaties.
De heer Mayoras is sinds 2018 uitvoerend voorzitter van OnSolve, LLC en sinds 2019
bestuurder van Softeon Inc. In 2012 werd hij benoemd tot "Provider Pro to Know"
door Supply & Demand Chain Executive magazine.

Karl Robb
De heer Robb is sinds maart 2004 bestuurder van het EPAM-bestuur en sinds april 2015
als niet-werknemer bestuurder. Van maart 2004 tot aan zijn pensionering in april 2015
was de heer Robb onze Executive Vice President en President van EU Operations. De
heer Robb ging bij ons aan de slag toen Fathom Technology, een Hongaars

outsourcingbedrijf voor softwareontwikkeling dat hij mee oprichtte, gefuseerd is met
EPAM. De heer Robb heeft meer dan 35 jaar ervaring in de wereldwijde industrie van
software engineering en IT-oplossingen. Hij heeft telkens meer dan 10 jaar gewerkt in
zowel West-Europa, Oost-Europa als de Verenigde Staten.

Eugene Roman
De heer Roman is sinds februari 2020 werkzaam als niet-uitvoerend bestuurder van het
EPAM-bestuur. De heer Roman is Chief Information Officer van Metrolinx, een
overheidsagentschap van Ontario, opgericht ter verbetering van het vervoer in de Greater
Toronto & Hamilton Area en is een Principal bij Design AI Ltd., een consultancybedrijf
opgericht in 2019 dat zich richt op de toepassing van design intelligence op zakelijke
kansen. Hij fungeert ook als Executive in Residence for AI and Applied Analytics aan de
Schulich Business School in Toronto, waar hij onderzoek doet naar opkomende gebieden
van AI en studenten begeleidt. De heer Roman bekleedde eerder de functie van Executive
Vice-President, Digital Excellence and Technology Advisor, voor Canadian Tire
Corporation van 2012 tot 2018. De heer Roman begon zijn carrière in telecommunicatie
bij Nortel Networks Corporation, Bell Canada Enterprises Inc., en Open Text Corporation
en evolueerde geleidelijk naar senior technologische en zakelijke functies in Canada, de
VS en het Verenigd Koninkrijk. De heer Roman is sinds juli 2017 lid van de Raad van
gouverneurs van de York University en is lid van de Commissie voor Financiën en Audit
en Governance en Human Resources. De heer Roman werd benoemd tot Distinguished
Senior Fellow aan de Munk School of Global Affairs aan de Universiteit van Toronto in
2008 en is een industrieprofessor in Design Engineering aan de McMaster Universiteit.
De heer Roman werd in 2015 benoemd tot Chief Information Officer van het Jaar RIS
News en Canada's CIO van het Jaar (Private Sector) door Information Technology
Association of Canada. De heer Roman is lid van de Raad van Bestuur van The Stars
Group Inc. en treedt op als Head of the Technology Committee en is lid van het
Auditcomité. De heer Roman is houder van een masterdiploma in administratie en een
bachelor in Economics and Geography aan de Universiteit van Toronto, is een erkende
Professional Accountant en afgestudeerd aan het Institute of Corporate Directorsprogramma.

Robert E. Segert
Robert E. Segert is sinds januari 2012 werkzaam als niet-uitvoerend bestuurder van het
EPAM-bestuur. Op dit moment is hij voorzitter en Chief Executive Officer van
athenahealth, Inc., een toonaangevende leverancier van netwerkgestuurde diensten voor
zziekenhuisklanten en ambulante klanten in het hele land. Van september 2018 tot de
fusie met athenahealth in februari 2019 was de heer Segert voorzitter en Chief Executive
Officer van Virence Health Technologies, een portefeuillebedrijf van Veritas Capital en
een toonaangevend informatietechnologiebedrijf in de gezondheidszorg dat
zorgverleners helpt om toonaangevende klinische en financiële resultaten te behalen. Van
juli 2017 tot augustus 2018 was de heer Segert Executive Chairman van de Board for
Aspect Software, 's werelds toonaangevende Bieder van cloudcontactcenter en
personeelsoptimalisatie; en van augustus 2016 tot juli 2017 was hij niet-uitvoerend
voorzitter van Aspect Software. Voorheen was de heer Segert President, Chief Executive
Officer en directeur van Expert Global Solutions, Inc., een wereldleider in het uitbesteden
van bedrijfsprocessen (BPO)-industrie, die het bedrijf doorheen een aanzienlijke
herpositionering en succesvolle fusie met Alorica in juni 2016 loodste. Op het moment

van de fusie was EGS een leider van 1,1 miljard dollar in de sector customer relationship
management services, met meer dan 43.000 werknemers wereldwijd. Van 2008 tot de
overname door OpenText Corp. in januari 2014 was de heer Segert President en Chief
Executive Officer, en directeur van GXS Worldwide, Inc. (GXS), een toonaangevende
wereldwijde Bieder van diensten op het gebied van e-commerce en data-integratie van
business-to-business die de integratie van het businessproces, gegevenskwaliteit en
datanaleving en de samenwerking tussen bedrijven vereenvoudigen en verbeteren.
Voordat hij in 2008 bij GXS in dienst trad, werkte de heer Segert 10 jaar bij Electronic
Data Systems Corporation (EDS), een wereldwijd technologiebedrijf van USD 22
miljard, in verschillende functies, waaronder de leider van de Global Financial Products
Industry, Chief Marketing Officer, General Manager van de US Financial Services en
Managing Director van Corporate Strategy and Planning. Hij bekleedde ook functies bij
A.T. Kearney en Frito-Lay, Inc. De heer Segert behaalde een Bachelor of Science degree
in Mechanical Engineering aan de universiteit van Purdue en een Master of Business
Administration aan de Harvard Business School.

Helen Shan
Helen Shan is sinds september 2018 werkzaam als niet-uitvoerend bestuurder van het
EPAM-bestuur. Sinds mei 2021 is mevrouw Shan Chief Revenue Officer van FactSet
Research Systems Inc. (NYSE: FDS)(NASDAQ: FDS), een wereldwijde leverancier van
geïntegreerde financiële informatie, analytische toepassingen en toonaangevende
diensten. Van september 2018 tot mei 2021 was mevrouw Shan Chief Financial Officer
van FactSet. Voordat ze bij FactSet in dienst trad, was mevrouw Shan van oktober 2014
tot juni 2018 Chief Financial Officer van Mercer, een volledige dochteronderneming van
Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), een toonaangevende wereldwijde
professionele dienstverlener. Van april 2013 tot september 2014 was mevrouw Shan Vice
President, Penningmeester, van Marsh & McLennan Companies, met toezicht op de
wereldwijde treasury-activiteiten van het bedrijf, waaronder kapitaalbeheer, pensioenen,
beleggingen en cashmanagement. Voordat ze bij Marsh & McLennan Companies in
dienst trad, was Helen Vice President, Penningmeester, bij Pitney Bowes,
verantwoordelijk voor Treasury, Corporate Development en Investor Relations.
Voorheen bekleedde Helen senior functies bij JPMorgan Securities, waaronder Managing
Director, Diversified Industries. Mevrouw Shan is lid van de Johnson Advisory Council
voor de S.C. Johnson College of Business, de graduate-managementschool van Cornell
University. Mevrouw Shan ontving een MBA van Cornell University S.C. Johnson
Graduate School of Management en een BAS/BA in Systems Engineering/Finance van
de Universiteit van Pennsylvania.

Jill B. Smart
Mevrouw Smart is sinds juli 2016 werkzaam als niet-uitvoerend bestuurder van het
EPAM-bestuur. Sinds 2015 is mevrouw Smart voorzitter van de National Academy of
Human Resources (NAHR), een organisatie waar individuen en instellingen in het
Human Resources-vak erkend worden voor professionele prestaties in menselijke
hulpbronnen door de verkiezing als 'Fellow of the NAHR'. Mevrouw Smart werkte meer
dan 33 jaar bij Accenture, een wereldwijd professionele dienstverlener, alvorens in 2014
met pensioen te gaan. Zij was al 10 jaar werkzaam als Chief Human Resources Officer
van Accenture. Voorafgaand aan haar HR-managementfuncties bij Accenture, bekleedde
mevrouw Smart businessintegratiefuncties voor klanten in uiteenlopende sectoren, met

focus op het integreren van strategie, technologie, bedrijfsprocessen, functionele
applicaties en human performance componenten. Mevrouw Smart is de oprichter en CEO
van JBSmart Consulting, LLC, waar zij HR-advies- en coachingdiensten levert, een
directeur van AlixPartners, een resultaatgericht wereldwijd managementadviesbureau dat
gespecialiseerd is in het helpen van bedrijven om hun meest complexe en kritieke
uitdagingen succesvol aan te pakken, en een directeur bij HireRight, de marktleider op
het gebied van controle en screening op aanvraag bij tewerkstelling. Mevrouw Smart is
lid van de adviesraad van Cerity Partners, een investerings- en
vermogensbeheermaatschappij, Fellow en directeur van de National Academy of Human
Resources, Fellow van het Human Resources Policy Institute, lid van de Peer Roundtable
voor CHRO's en lid van de adviesraad van het G100 Talent Consortium. Daarnaast is
Mevrouw Smart een past Trustee van de University of Illinois Board of Trustees, en is
momenteel lid van de raad van bestuur van de Universiteit van Illinois' Alumni
Association en de University of Illinois' Chicago Athletic Advisory Board. Ze is lid van
de Dean's Business Council aan het Gies College of Business van de University of
Illinois, een Trustee van Chicago's Goodman Theatre en is actief in The Chicago
Network. Ze is ook gastfaculteitslid aan de Ross School of Business Global Human
Resources Executive Program van de Universiteit van Michigan. Mevrouw Smart ontving
een MBA aan de Universiteit van Chicago en bachelor in business administration aan de
Universiteit van Illinois.
Executive officers worden benoemd door de raad van bestuur van EPAM. De volgende tabel
bevat de namen, leeftijden en posities van de executive officers van EPAM per 30 juni 2021,
met biografische informatie:

Naam

Leeft
ijd

Functie

Arkadiy Dobkin

61

Voorzitter van de Raad van Bestuur, President en Chief
Executive Officer

Balazs Fejes

46

President of EU and APAC markets

Viktar Dvorkin

48

Senior Vice President, Head of Global Delivery

Jason Peterson

58

Senior Vice President, Chief Financial Officer en
Penningmeester

Edward Rockwell

54

Senior Vice President, General Counsel en Corporate
Secretary

Elaina Shekhter

51

Senior Vice President, Chief Marketing en Strategy
Officer

Boris Shnayder

64

Senior Vice President, Co-Head of Global Business

Larry Salomo

56

Senior Vice President, Chief People Officer

Sergey Yezhkov

47

Senior Vice President, Co-Head of Global Business

Gary Abrahams

53

Vice President Corporate Controller, Chief Accounting
Officer

De biografische informatie van de heer Dobkin wordt hierboven verstrekt.

Balazs Fejes

Balazs Fejes, 46, is voorzitter van EPAM voor de EU-en APAC-markten, waar hij
marktactiviteiten in de regio's leidt en- wereldwijde bedrijfsactiviteiten mee helpt leiden.
De heer Fejes houdt ook toezicht op de strategie van EPAM's bedrijfseenheid Banking
and Financial Services Industry, wat de evolutie van de belangrijkste servicelijnen in de
wereldwijde portefeuille van het onderdeel helpt bevorderen. Van 2015 tot en met maart
2021 was de heer Fejes Executive Vice President van EPAM, Co-Head of Global
Business, en daarvoor bekleedde van 2012 tot 2015 hij de functie van Senior Vice
President, Global Head of Banking and Financial Services-bedrijfseenheid. Van 2004 tot
augustus 2012 was de heer Fejes de Chief Technology Officer (CTO) van EPAM, en was
hij er verantwoordelijk voor dat alle wereldwijde offshore- en offshoresoftwareontwikkelingscentra van EPAM aan de top stonden van de industriële normen
voor efficiëntie en kwaliteit. De heer Fejes trad in 2004 in dienst bij EPAM in het kader
van de overname van Fathom Technology, een Hongaarse software-engineeringfirma die
hij mee oprichtte en waar hij werkzaam was als CTO. Voordat hij Fathom Technology
mee oprichtte, was de heer Fejes een chief software architect/line manager bij Microsoft
Great Plains (Microsoft Business Solutions). Hij was ook Chief Software Architect van
Scala Business Solutions. Hij ontving tal van prijzen voor uitstekend programmeerwerk
en werkte heel veel gewerkt in de VS en Rusland.

Viktar Dvorkin
Viktar Dvorkin, 48, is de Senior Vice President van EPAM, Head of Global Delivery, en
is verantwoordelijk voor de strategie en werking van de Delivery Organization van het
bedrijf, evenals de Solution Practices en Competency Centers van EPAM. In zijn huidige
functie houdt Dvorkin ook toezicht op de Advanced Technology programma's van
EPAM, waaronder EngineeringX en Delivery Excellence. Voor zijn huidige functie
leidde hij de Noord-Amerikaanse bedrijfseenheid, waar hij toezicht had op de exploitatie
van EPAM's grootste businessboek, met als algemene verantwoordelijkheid voor
diensten geleverd in de Noord-Amerikaanse regio. De heer Dvorkin tradin 1997 in dienst
bij EPAM en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de groei van EPAM in cruciale
technologie- en oplossingspraktijken, en het ondersteunen van EPAM bij het
samenstellen en inzetten van multidisciplinaire teams voor succesvolle
klantenopdrachten. De heer Dvorkin heeft in de Verenigde Staten en Oost-Europa
gewerkt en gewoond, en heeft diepgaand inzicht in wereldwijde leveringsmodellen en
brengt praktische technologische ervaring en werkkennis van meerdere sectoren,
waaronder reizen, gezondheidszorg, verzekeringen en olie & gas. De heer Dvorkin heeft
een masterdiploma in Applied Mathematics aan de Wit-Russische Nationale Technische
Universiteit.

Jason Peterson
Jason Peterson, 58, trad in 2017 in dienst bij EPAM en is Senior Vice President, Chief
Financial Officer en Penningmeester van EPAM. De heer Peterson is leider van EPAM's
Global Finance, Corporate Development en Procurement-organisaties en heeft meer dan
25 jaar ervaring in financiën. Van 2008 tot 2017 was hij werkzaam bij Cognizant
Technology Solutions, en in zijn meest recente functie was hij Vice President of Finance,
M&A en Due Diligence, een functie die hij bekleedde terwijl hij een groot programma
voor de transformatie van het corporate-businessproces-leidde. Daarvoor was hij CFO
van de Emerging Business Accelerator en leidde hij de functies Corporate Financial
Planning en Analyse. Voordat hij in dienst trad bij Cognizant, was de heer Peterson CFO
voor E&C Medical Intelligence, een onderneming die venture-backed software en

diensten aanbood, en daarvoor bekleedde hij diverse boekhoudkundige en financiële
functies bij ATI Technologies, Philips Semiconductors en Hewlett-Packard. De heer
Peterson heeft een MBA van Columbia Business School en een bachelor in economie aan
de Claremont McKenna College.

Edward Rockwell
Edward Rockwell, 54, trad v in oktober 2018 in dienst bij EPAM en is de Senior Vice
President, General Counsel en Corporate Secretary van EPAM, die toezicht houdt op de
juridische activiteiten van de organisatie, en strategisch advies en juridische begeleiding
biedt aan de seniorleiding en de raad van bestuur van EPAM. Van juni 2014 tot oktober
2018 was de heer Rockwell werkzaam als Vice President & Assistant General Counsel
bij Red Hat, een toonaangevende wereldwijde leverancier van open source, ITbedrijfsoplossingen, waar hij leiding gaf aan een wereldwijd team van juridische
professionals dat alle verkoop en activiteiten ondersteunde tijdens een periode van
aanzienlijke groei van het bedrijf. Van april 2012 tot januari 2014 was de heer Rockwell
General Counsel en Vice President, Legal en Human Resources voor DDN Storage.
Voorheen was hij Vice President en Associate General Counsel bij Hewlett-Packard
Company (HP) met functies als General Counsel voor HP Services, HP Americas en HP
Software. Daarnaast werkte hij vijf jaar in Milaan, Italië, waar hij werkzaam was als
Director and Managing Counsel bij HP's Outsourcing Services business in EMEA en later
Senior Director and Managing Counsel voor Outsourcing Services wereldwijd. De heer
Rockwell behaalde een bachelor in Foreign Affairs aan de universiteit van Virginia en
een JD aan de School of Law van de universiteit van Richmond.

Elaina Shekhter
Elaina Shekhter, 51, is de Senior Vice President, Chief Marketing and Strategy Officer
van EPAM. Mevrouw Shekhter was van maart 2015 tot en met maart 2021 de Chief
Marketing Officer van EPAM. In haar functie werkt mevrouw Shekhter aan de integratie
van verschillende functies die van invloed zijn op de strategie, positionering en
boodschappen van EPAM. Mevrouw Shekhter is sinds 2001 werkzaam bij EPAM in een
aantal functies, waaronder het Global Head of Business Development en daarvoor, het
Global Head vanEPAM's Travel and Consumer-bedrijfseenheid. Mevrouw Shekter is lid
van de adviesraad van de MACH Alliance en is actief in de opstart- en opkomende
technologiegemeenschappen van de software, die EPAM vertegenwoordigt in zijn
investering in het Go Philly Fund en als lid van de raad van bestuur van de EPAMinvestering in Sigma Ledger. Daarnaast heeft mevrouw Shekter een bijzondere interesse
in artificiële intelligentie en duurzaamheidsinitiatieven. Voordat ze bij EPAM in dienst
trad, was mevrouw Shekter bij de wereldwijde horeca- en reismaatschappij Carlson
Companies actief in een aantal operationele en zakelijke ontwikkelingsfuncties,
waaronder Head of Retail en Entertainment voor 24K, een spin-off van Carlson
Marketing Group. Voor Carlson was mevrouw Shekhter manager bij Ernst & Young
Consulting, gespecialiseerd in CRM- en analytics-opdrachten Mevrouw Shekhter heeft
een MS-diploma in Information Systems en BS/BA-diploma's in Economic Theory en
Political Science aan The American University.

Boris Shnayder

Boris Shnayder, 64, is de Senior Vice President van EPAM, Co-Head van Global
Business, met een focus op activiteiten in Noord- en Zuid-Amerika. De heer Shnayder
trad in juli 2015 in dienst bij EPAM en is verantwoordelijk voor een bedrijfsportfolio in
de regio, met inbegrip van toezicht op serviceprogramma's en klantenwerving. De heer
Shnayder houdt ook toezicht op de strategie en de uitvoering van de portefeuille van
EPAM op de opkomende verticale markten. Met meer dan 20 jaar ervaring in de IT- en
telecommunicatie-industrie, neemt de heer Shnayder leiding in zowel de industrie als de
wereldwijde activiteiten. Voorafgaand aan zijn functie bij EPAM vervulde de heer
Shnayder van 2007 tot 2015 diverse functies bij GlobalLogic, Inc., waaronder Chief
Delivery Officer, Senior Vice President, Head of Telecom & Healthcare and General
Manager, en Vice President Telecommunicatie. Hij bekleedde ook senior
softwaremanagementfuncties bij Motorola en Telcordia, en leidde teams in de Verenigde
Staten, China, India en Rusland. De heer Shnayder behaalde zijn diploma Mechanische
Engineering aan de universiteit van Lyiv in Oekraïne.

Larry Salomo
Larry Salomo 56 is de Senior Vice President van EPAM, Chief People Officer, die
verantwoordelijk is voor het toezicht op alle aspecten van talentmanagement,
talentwerving,
personeelsplanning
en
-management,
evenals
andere
personeelsgerelateerde functies binnen EPAM wereldwijd. De heer Salomo trad in
oktober 2016 in dienst bij EPAM, en daarvoor bekleedde hij sinds 1986 een aantal
leidinggevende functies bij Accenture. Zijn meest recente verantwoordelijkheden als
Senior Managing Director en North America Operating Officer, van 2013 tot en met
2016, omvatten het toezicht op en het beheer van de volledige personeelscyclus van alle
Accenture mensen in de Verenigde Staten en Canada, resourceplanning, werving,
personeel en inzet, en prestatiemanagement. Daarvoor was hij van 2011 tot 2013 de
Global COO van Accenture's Global COO van Human Resources, met de algemene
verantwoordelijkheid voor human resources operations. De heer Salomo heeft een
bachelordiploma Business Administrationbehaald aan de State University of New York
in Albany met Financiën/MIS als hoofdvak en Spaanse taal als bijvak. Hij studeerde in
1986 Magna Cum Laude af.

Sergey Yezhkov
Sergey Yezhkov, 47, is de Senior Vice President van EPAM, Co-Head van Global
Business, met de focus op een Noord-Amerikaanse businessboek. De heer Yezhkov houdt
ook toezicht op de strategie en werking van EPAM's Life Science & Gezondheidszorgportefeuille. Voorafgaand aan zijn huidige rol was de heer Yezhkov Co-Head of Global
Delivery, waar hij toezicht hield op de levering van actviteiten binnen de EPAM's diverse
geografische voetafdruk, met als algemene verantwoordelijkheid het opbouwen en
stimuleren van professionele vaardigheden op het gebied van software-engineering en
leveringsknowhow. De heer Yezhkov trad in 2006 in dienst bij EPAM in het kader van
de overname van Vested Development Inc. (VDI), waar hij werkzaam was als algemeen
directeur en CTO. Door zijn werk met EPAM's eIndependent Software Vendors business
unitheeft de heer Yezhkov een diepgaand inzicht in commerciële
softwareproductontwikkeling en agile benaderingen, evenals een praktische kennis van
de gezondheidszorg, life science en hightechindustrie. De heer Yezhkov heeft een MS in
Computational Mathematics aan de staatsuniversiteit van Lomonosov Moskou.

Gary Abrahams
Gary Abrahams, 53, is de vicepresident van EPAM, Corporate Controller en Chief
Accounting Officer. De heer Abrahams is in juni 2016 toegetreden tot EPAM, nadat hij
sinds maart 2016 als onafhankelijke onderaannemer voor EPAM werkte. In april 2017
werd hij benoemd tot Chief Accounting Officer. De heer Abrahams heeft meer dan 25
jaar ervaring op het gebied van corporate financial management en public accounting.
Van december 2015 tot en met maart 2016 was hij zelfstandig onderaannemer bij CMF
Associates, LLC, een adviesbureau voor management en financiële diensten. Van juni
2014 tot april 2015 was hij Senior Vice President, Chief Accounting Officer bij Preferred
Sands, producent van-hoogperformante zand- en vulmaterialen in de olie- en
gasindustrie. Van mei 2006 tot april 2014 bekleedde hij diverse senior finance-functies
bij Shire Pharmaceuticals, een wereldwijd biotechnologiebedrijf. De laatste functie die
hij daar bekleeddeawas Vice President, Finance Operations - Americas Hij was
verantwoordelijk voor het leiden van de Controller-teams in Noord- en Zuid-Amerika en
het verbeteren van de financiële infrastructuur om de groei van de multinationale
onderneming te ondersteunen. Voordat hij bij Shire in dienst trad, bekleedde hij van 1994
tot 2006 finance en controller-functies bij Bracco Diagnostics, een dochteronderneming
van een multinationale onderneming in de gezondheidszorg. Hij begon zijn carrière bij
Arthur Andersen LLP in New York City. De heer Abrahams is houder van een BBA in
Accounting aan de Hofstra University.
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Groepsstructuur
Hieronder staat een lijst met dochtermaatschappijen van de Bieder per 31 december 2020:

Entiteit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Danika Limited
EPAM Information Corporate Systems FPUE
EPAM Solutions Ltd.
EPAM Solutions LLC
EPAM Systems ApS
EPAM Systems Canada, Ltd.
EPAM Systems (Cyprus) Limited
EPAM Systems GmbH
EPAM Systems (Switzerland) GmbH
EPAM Systems Kft
EPAM Systems, LLC
EPAM Systems Ltd.
EPAM Systems Nordic AB
EPAM Systems Ltd.
EPAM Systems LLC
EPAM Systems FLLC
EPAM Systems (Poland) sp. z o.o.
EPAM Systems PTE Ltd.
EPAM Systems SARL
EPAM Systems SRL
LLP EPAM Kazachstan
Vested Development, Inc.
EPAM Systems (Hong Kong) Limited
EPAM Systems Netherlands B.V.
EPAM Systems Netherlands B.V.
EPAM Systems Belgium

Type

Cyprus
Wit-Rusland
Rusland
Oekraïne
Denemarken
Canada
Cyprus
Duitsland
Zwitserland
Hongarije
New Jersey LLC USA
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Rusland
Oekraïne
Wit-Rusland
Polen
Singapore
Luxemburg
Moldavië
Kazachstan
Delaware Corp. USA
Hongkong
Nederland
Italië - bijkantoor van Nederland
België - bijkantoor van Nederland

27.
28.
29.
30.
31.

EPAM Systems (Australia) Pty. Ltd.
EPAM Systems Bulgaria EOOD
EPAM Sistemos, UAB
EPAM Systems (Czech Republic) s.r.o.
EPAM Systems International SRL

Australië
Bulgarije
Litouwen
Tsjechië
Roemenië

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

EPAM Systems (Asia) Limited
EPAM Systems (Shenzhen) Co. Ltd.
J8 Corp
EPAM Systems LLC
EPAM Systems (Ireland) Limited
Great Fridays Limited
Great Fridays Inc.
EPAM Systems (Malaysia) S.D.N.B.H.D.
EPAM Systems Mexico SrL
EPAM Systems Austria GmbH
Navigationarts, Inc.
Navigation Arts, LLC
EPAM Systems Spain SL

Hongkong
China
Britse Maagdeneilanden
Armenië
Ierland
Verenigd Koninkrijk
Delaware Corp. USA
Maleisië
Mexico
Oostenrijk
Delaware Corp. USA
Delaware LLC USA
Spanje

45. Alliance Consulting Global Holdings, Inc.
46. Alliance Global Services, Inc.
47. Alliance Global Services, LLC

Delaware Corp. USA
Delaware Corp. USA
Delaware LLC USA

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

India
China
China - bijkantoor Peking
China
China
Filipijnen
VAE
VAE - bijkantoor niet-vrije zone
Nederland
Delaware LLC USA
Massachusetts LLC USA
Italië
China
Japan
Verenigd Koninkrijk
Delaware Corp. USA
Duitsland
Oezbekistan
Delaware Corp. USA
Delaware Corp. USA
Rusland
Frankrijk
Israël
Delaware Corp. USA
Vietnam
Delaware LLC USA
Malta
Verenigd Koninkrijk
Slowakije
Georgië
Pennsylvania LLC USA

EPAM Systems India Private Limited
EPAM Systems (Suzhou) Co., Ltd.
EPAM Systems (Suzhou) Co., Ltd.
Shanghai EPAM Systems Co., Ltd.
Guangzhou EPAM Systems Ltd.
EPAM Systems Philippines
EPAM Systems FZ-LLC
EPAM Systems FZ-LLC
EPAM Consulting BV
Continuum Innovation LLC
Continuum LLC
Continuum SrL
Design Continuum
EPAM Systems Japan G.K.
Think Limited
test IO, Inc
Test IO GmbH
EPAM Systems FE LLC
Competentum-USA Ltd.
Shareknowledge Inc.
Codeweb, LLC
EPAM Systems France
Naya P.A.I.Technologies Ltd.
Naya P.A.I. Technologies Inc.
EPAM Systems (Vietnam) Company Limited
EPAM DX, LLC
Ricston Limited
Ricston UK Limited
EPAM Systems s.r.o.
EPAM Systems (Georgia) LLC
EPAM Upskill, LLC
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Financiële informatie
De geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Bieder voor het boekjaar afgesloten
op 31 december 2020 en de niet-geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Bieder
per 30 juni 2021 zijn bij dit Prospectus gevoegd als Schedule 2.

4.8

Personen die in overleg met Bieder handelen
Er zijn geen personen die in overleg met Bieder handelen.

4.9

Transactieovereenkomst
Op 14 augustus 2021 heeft EPAM de Transactieovereenkomst met Emakina gesloten, op
grond waarvan onder meer de raad van bestuur van Emakina van oordeel is dat het Aanbod
in het belang is van de Vennootschap en haar belanghebbenden, en heeft aangegeven dat de
raad van bestuur de strategische plannen van de bieder voor de Vennootschap ondersteunt.
De voorwaarden van het advies van Emakina zijn opgenomen in het Memorie van
Antwoord.

4.10

Inbrengverbintenis
Tussen 14 augustus en 18 augustus 2021 heeft de Bieder overeenkomsten gesloten met
meerdere Aandeelhouders van de Vennootschap die samen iets meer dan 95 % van het
aandelenkapitaal van de Vennootschap (de Inbrengverbintenis(sen)) vertegenwoordigen,
op grond waarvan elk van hen zich er onder meer toe verbindt:
•

dat hij het Aanbod aanvaardt volgens de procedure voor aanvaarding die in dit
Prospectus is uiteengezet op de eerste dag van de Aanvaardingsperiode van het
Aanbod voor alle Aandelen; en

•

dat hij, totdat het Aanbod wordt afgesloten, vervalt of wordt ingetrokken, geen
enkel belang in een van de Aandelen (of enig deel daarvan) zal verkopen, belasten,
bezwaren of er een optie over toekennen of zich er op enige andere wijze van
ontdoen, noch enige verplichting zal aangaan of enige indicatie van intentie zal
geven om dit te doen, behalve ingevolge de aanvaarding door de Aandeelhouder
van het Aanbod zoals uiteengezet onder bovenstaand punt of de aanvaarding van
een geldig tegenbod in overeenstemming met artikel 37 van het Belgische
Overnamebesluit.

5.

Informatie over de Vennootschap

5.1

Bedrijfsgegevens van de Vennootschap
Naam:

Emakina Group SA

Rechtsvorm:

Naamloze vennootschap (société anonyme /
limited liability company)

Maatschappelijke zetel:

Middelburgstraat 64A,
Bosvoorde, België

Datum van oprichting en duur:

17 december 1998, onbepaalde duur

Rechtspersonenregister:

0464.812.221

1170

Watermaal-

Auditeur:

EY
Reviseurs
d'Entreprises
SRL,
vertegenwoordigd door mevrouw Marie Kaisin
De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, België

5.2

Activiteiten van de Vennootschap
Emakina Group is een netwerk van full-service digitale agentschappen die tot doel hebben
digitale bedrijven uit te bouwen. Emakina Group is via haar agentschappen actief in acht
sectoren:
•

Insights en adviesdiensten, gericht op het identificeren, meten en exploiteren van
zinvolle gebruikersbeslissingspatronen om oplossingen te creëren die relevant zijn
voor klanten en hun gebruikers;

•

Webbouw en -integratie, waarbij de deskundigen van de Groep websites,
webapplicaties en onlinediensten ontwerpen, bouwen en leveren die het bedrijf van
klanten ondersteunen;

•

Digitale marketing & datagestuurde marketing, gericht op het betrekken van
doelgroepen, prospecten en klanten om klanten te helpen met berichten en activa
gedurende de customer decision journey;

•

Connected commerce- en retailmarketing, waarbij strategie, ontwerp, ontwikkeling
en implementatie van oplossingen worden betrokken en die erop gericht zijn de
digitale handel op een consistente manier mogelijk te maken op alle raakvlakken
met de klant;

•

Applicaties, innovatie service design, gericht op innovatief gebruik van
technologie, in fysieke omgevingen en online, door klanten te ondersteunen bij het
design, de prototyping, productie en monitoring van specifieke oplossingen;

•

Contentproductie en -motion, waarbij de experts op het gebied van het audiovisuele,
AR, VR en mediaproductie-experts van de Groep contentproductieprojecten
stimuleren, om initiatieven en campagnes van klanten te ondersteunen;

•

Communicatie en branding, gericht op het ontwikkelen van concepten en
strategieën, om de aandacht te trekken en vast te houden van ongeduldig publiek in
het digitale tijdperk;

•

Mediaplanning en -inkopen, met de media-experts van de Groep die klanten helpen
om mediaplannen te ontwikkelen en de beste media te kiezen om hun initiatieven
en campagnes te ondersteunen.

Emakina Group bestaat uit zes agentschappen, elk met hun eigen, maar complementaire
vaardigheden. Elk agentschap biedt specifieke diensten en heeft zijn eigen klantenportfolio.
De agentschappen werken vaak samen aan bepaalde projecten om extra waardevolle
diensten aan te bieden aan klanten van Emakina Group.
•

Emakina, The User Agency - is de grootste entiteit van Emakina Group, met
vestigingen die actief zijn in 14 markten en met 800+ getalenteerde specialisten die
werken met passie voor het ontwerpen, bouwen en runnen van digitale
gebruikerservaringen overal. Om gebruikers te begrijpen en tevreden te stellen,
biedt Emakina een volledig dienstenaanbod: Insights, bedrijfsstrategie en

adviesdiensten, branding, design en contentproductie voor multimedia, marketingen reclamediensten, gebundelde handelsplatformen en marktplaatsmanagement,
hoogtechnologische websites, op maat gemaakte applicaties, analytics,
datawetenschap en AI, managed cloud en hosting.
•

The Reference, Digital at heart, driven by impact - The Reference is een
geëngageerd digitaal agentschap met creatieve denkers, die gedreven worden door
kennis en vakmanschap.

•

Witty Commerce, Engineering e-commerce succes - Witty Commerce is een
ingenieurs- en IT-dienstenbedrijf met "digitale handel" als specialiteit. De entiteit
biedt oplossingen voor alle klantenraakvlakken in het commerce-ecosysteem.

•

CloudWorks, Salesforce-expertise - is een toonaangevend Salesforce-adviesbureau
in de GCC-regio, met hooggecertificeerd personeel dat bedreven is in een reeks
Salesforce cloudoplossingen.

•

CloudCrazy, een Salesforce Commerce B2B-dienstverlener.

•

Robert & Marien, een media-inkoopagentschap dat actief is in België.

Emakina Group is in 2001 opgericht door de fusie van drie agentschappen met
complementaire expertise: Emalaya, NetAtWork en Ex Machina. In 2006 betrad Emakina
Alternext, het segment van Euronext voor groeiende KMO's. Dankzij deze stap werd de
uitbreiding van Emakina mogelijk, die in 2007 van start ging met de overname van
Belgische agentschappen The Reference, Design is Dead, en Your Agency, sindsdien
onderdelen van Emakina Group. De groep is nu verspreid over Europa, met agentschappen
in Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Turkije, Oostenrijk, Zweden, Kroatië, Servië en
Polen. De groep is ook uitgebreid in het Midden-Oosten en Noord-Amerika, met
agentschappen in Dubai, Qatar en New York.
Om de Groep als een wereldwijde speler in de sector te vestigen, heeft het management
sterke partnerschappen gesloten met agentschappen in geografische regio's die de Groep
nog niet rechtstreeks dekt, en met grote wereldwijde softwaremerken (Salesforce, Adobe,
Sitecore, SAP, Microsoft, Kentico, Contentful, commercetools, Google, Amazon en
anderen) die oplossingen en platforms aanbieden die van cruciaal belang zijn voor de
digitale economie.
5.3

Aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap
De aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap op de datum van dit Prospectus is als
volgt:
Aandeelhouder

Aantal
aangehouden % van het totale aantal
Aandelen
Aandelen

P. Gatz

765 780

19,669 %

Two4Two SA

629 326

16,164 %

B. Le Blévennec

557 777

14,326 %

D. Steisel

557 724

14,325 %

Tarraco Holding S.à r.l.

296 052

7,604 %

Aandeelhouder

Aantal
aangehouden % van het totale aantal
Aandelen
Aandelen

F. Desonnay & Sofrin SPRL

90 000

2,312 %

A. Grobet

71 000

1,824 %

Mediadreams SA

8 318

0,214 %

Overig

917 376

23,563 %

Totaal

3 893 353

100 %

5.4

Bestuursstructuur van de Vennootschap

(a)

Raad van Bestuur
Op datum van dit Prospectus is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt
samengesteld:
Naam

Afloop van het mandaat

Brice le Blévennec

Na
de
jaarlijkse Uitvoerend bestuurder
aandeelhoudersvergadering van
2022

Karim Chouikri

Na
de
jaarlijkse Uitvoerend bestuurder
aandeelhoudersvergadering van
2025

Pierre Gatz

Na
de
jaarlijkse Uitvoerend bestuurder
aandeelhoudersvergadering van
2025

Denis Steisel

Na
de
jaarlijkse Niet-uitvoerend
aandeelhoudersvergadering van bestuurder
2022

Anne Pinchart

Na
de
jaarlijkse Niet-uitvoerend
aandeelhoudersvergadering van bestuurder;
2022
Onafhankelijk
bestuurder

Clife Consulting Ltd

Na
de
jaarlijkse Niet-uitvoerend
aandeelhoudersvergadering van bestuurder;
2022
Onafhankelijk
bestuurder

(vertegenwoordigd door
mevrouw Daisy Foquet)

Functie

Cécile Coune

Na
de
jaarlijkse Niet-uitvoerend
aandeelhoudersvergadering van bestuurder;
2025
Onafhankelijk
bestuurder

Kadragroupe SA

Na
de
jaarlijkse Niet-uitvoerend
aandeelhoudersvergadering van bestuurder;
2025
Onafhankelijk
bestuurder

(vertegenwoordigd door
de heer Didier De Jaeger)

(b)

Directieraad
Op datum van dit Prospectus is het team van de directieraad van de Vennootschap als volgt
samengesteld:
Naam

Functie

Brice le Blévennec

Chief Executive Officer
Chief Visionary Officer

5.5

Karim Chouikri

Chief Executive Officer

Frédéric Desonnay

Chief Financial Officer

Pierre Gatz

Executive Partner

Financiële informatie
Op de datum van dit Prospectus is de verdeling van de inkomsten naar bedrijfsactiviteiten
van de Vennootschap als volgt:

Activiteit

Aandeel in
geconsolideerde
opbrengsten

Digitale marketing, advies & 34 %
overige diensten
Connected Commerce

31 %

Webbuilding & integratie

23 %

Toepassing & innovatie

12 %

TOTAAL

100 %

Bron - bedrijfsmanagement
Bovenstaande specificatie kan worden beschouwd als een redelijk betrouwbare weergave
van de activiteiten van de Vennootschap. Ze geeft de verdeling van de omzet per divisie
voor de top 100 van de klanten in 2020 die samen goed zijn voor 79,11 % van de activiteiten
van de Vennootschap. De overige 20,89 % van de omzet van de Vennootschap werd op
projectbasis geanalyseerd om de verdeling per divisie te kunnen specificeren.
Bedrijfsactiviteiten die voor dit Prospectus werden gebruikt, liggen in lijn met de activiteiten
die op de website van de Vennootschap worden weergegeven. Alle bedrijfsactiviteiten die
meer specifiek gerelateerd zijn aan digitale marketing (bv. communicatie, mediaplanning
en media-aankopen, contentproductie, inzichten) worden gegroepeerd als "digitale
marketing, advies en andere diensten".
De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het jaar dat
eindigt op 31 december 2020, en ook het jaarverslag van de Vennootschap voor het jaar dat
eindigt op 31 december 2020, kunnen worden geraadpleegd op de website van de
Vennootschap (https://www.emakina.group/en-us/InvestorRelations/FinancialReporting).
De geconsolideerde jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2020 is opgesteld
overeenkomstig de Belgische Algemeen Aanvaarde Boekhoudbeginselen, zoals

onderschreven door de Europese Unie. De jaarrekening over het jaar dat eindigt op 31
december 2020 werd goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering van de
Vennootschap die op 22 april 2021 werd gehouden als een online Algemene Vergadering
van Aandeelhouders in overeenstemming met de Belgische wetgeving van 20 december
2020 (MB van 24 december 2020). De geconsolideerde jaarrekening is gepresenteerd aan
de aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap van 22 april 2021.
De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het jaar
eindigend op 31 december 2020 zijn gecontroleerd door EY Reviseurs d'Enterprises SRL,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marie Kaisin. De auditeur
heeft geen voorbehoud geuit met betrekking tot de jaarrekening of de geconsolideerde
jaarrekening van de Vennootschap.
Het halfjaarverslag 2021 van de Vennootschap, met inbegrip van de Tussentijdse
Geconsolideerde Jaarrekening per 30 juni 2021, kan ook worden geraadpleegd op de
website
van
de
Vennootschap
(https://www.emakina.group/enus/InvestorRelations/FinancialReporting).
De tussentijdse verkorte geconsolideerde verklaring van de Vennootschap per 30 juni 2021
is beoordeeld door EY Reviseurs d'Enterprises SRL, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw Marie Kaisin. Op basis van hun beoordeling is er niets dat hun
aandacht heeft getrokken dat hen doet geloven dat de Tussentijdse Verkorte
Geconsolideerde Jaarrekening niet, in alle materiële aspecten, is opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
De hierboven vermelde documenten, zoals opgelijst in de onderstaande tabel, die eerder
door de Vennootschap werden gepubliceerd, worden opgenomen in dit Prospectus, in
overeenstemming met artikel 13, §3 van de Overnamewet:
Document

Hyperlink

Het jaarverslag van de Vennootschap voor https://www.emakina.group/enhet jaar dat eindigt op 31 december 2020, US/InvestorRelations/FinancialReporting
voor de volgende rubrieken:
•

Geconsolideerde jaarrekening, blz.
236 - 255;

•

Verslag van de auditor bij de
geconsolideerde jaarrekening, blz.
260

Het halfjaarverslag van de Vennootschap https://www.emakina.group/envoor de periode eindigend op 30 juni 2021, us/InvestorRelations/FinancialReporting
voor de volgende rubrieken:
•

Tussentijdse
geconsolideerde
jaarrekening, blz. 8-21

•

Controleverslag
van
de
commissaris over de tussentijdse
verkorte
geconsolideerde
jaarrekening, blz. 22.

De informatie, die aldus door middel van verwijzing is opgenomen, vormt een integraal
onderdeel van dit Prospectus, op voorwaarde dat elke verwijzing in een document, dat door
middel van verwijzing is opgenomen, voor de doeleinden van dit Prospectus geacht wordt
te worden gewijzigd of vervangen, telkens wanneer een bepaling van dit Prospectus een
dergelijke verwijzing wijzigt of vervangt (al dan niet uitdrukkelijk, door implicatie of
anderszins). Elke aldus gewijzigde verklaring maakt alleen in gewijzigde of vervangen vorm
deel uit van dit Prospectus
Een lijst van door verwijzing opgenomen documenten is bijgevoegd aan dit Prospectus als
Schedule 3. De delen van de documenten die niet op basis van verwijzing in het Prospectus
zijn opgenomen, zijn ofwel niet relevant voor de Aandeelhouders, of worden elders in het
Prospectus behandeld.
5.6

Kapitaalstructuur van de Vennootschap en Aandelen

(a)

Kapitaal
Op datum van dit Prospectus bedraagt het kapitaal van de Vennootschap EUR 9.347.962,27
en wordt het vertegenwoordigd door 3.893.353 Aandelen.

(b)

Toegestaan kapitaal
Overeenkomstig artikel 17bis van de statuten van de Vennootschap heeft de buitengewone
aandeelhoudersvergadering van 24 april 2017 de raad van bestuur van de Vennootschap
gemachtigd het maatschappelijk kapitaal in één of meer verrichtingen te verhogen met een
maximumbedrag van EUR 9,347,500. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5)
jaar vanaf 24 mei 2017.
Sinds de machtiging van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 24 april 2017
heeft de raad van bestuur van de Vennootschap het toegestane kapitaal gebruikt voor de
verwerving van 113.354 eigen aandelen. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt nu derhalve
EUR 7.298.680.
Vanaf 18 augustus 2021 (d.w.z. het moment dat de FSMA de raad van bestuur van de
Vennootschap heeft meegedeeld, dat de kennisgeving van het aanbod betreffende het
Aanbod door EPAM, officieel aan de FSMA werd meegedeeld, in overeenstemming met
artikel 5 van het overnamebesluit), mag de raad van bestuur van de Vennootschap het
toegestane kapitaal niet langer gebruiken.

(c)

Eigen aandelen
Op de datum van dit Prospectus bezit de Vennootschap 6.510 eigen aandelen. Rubriek 5.3
van dit Prospectus bevat details over het belang van de Vennootschap.

(d)

Andere effecten met stemrecht of die toegang kunnen geven tot stemrechten,
inschrijvingsrechten
Voor zover de Bieder weet, heeft de Vennootschap geen effecten met stemrecht uitgegeven
of effecten die toegang kunnen geven tot stemrechten, anders dan de Aandelen vermeld in
deze rubriek van het Prospectus.

5.7

Groepsstructuur
Een lijst van de vennootschappen die tot de consolidatie van de Vennootschap behoren, kan
worden geraadpleegd in het jaarverslag van de Vennootschap voor het jaar dat eindigt op
31
december
2020
(blz.
182-183)
(https://www.emakina.group/enUS/InvestorRelations/FinancialReporting https://www.emakina.group/getmedia/ca327c98b3ff-42b1-a32d-d7247912c66d/AR20-EN.pdf?ext=.pdf).

5.8

Evolutie van de aandelenkoers op Euronext Growth Brussels (tot 4 Oktober 2021)

6.

Het Aanbod

6.1

Kenmerken van het Aanbod

(a)

Aard van het Aanbod
Het Aanbod is een voorwaardelijk vrijwillig openbaar overnamebod dat wordt uitgebracht
in overeenstemming met hoofdstuk II van het Overnamebesluit. Het Aanbod is een aanbod
in contanten.

(b)

Doel van het Aanbod
Het Aanbod heeft betrekking op alle Aandelen uitgegeven door de Vennootschap. Het
Aanbod heeft dus betrekking op 3.893,353 Aandelen van de Vennootschap, die 100 %
vertegenwoordigen van de totale Aandelen uitgegeven door de Vennootschap.
De Aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op Euronext Growth Brussels onder ISINcode BE0003843605.

(c)

Opschortende voorwaarden van het Aanbod
Het Aanbod is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarden:
(i)

ten minste 95 % van het totale aantal Aandelen zal op het einde van de Initiële
Aanvaardingsperiode van het Aanbod aangeboden (en niet ingetrokken) zijn; en

(ii)

het niet plaatsvinden, op enig moment, voorafgaand aan de publicatiedatum van de
resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode van het Aanbod, van enig feit,
gebeurtenis, omstandigheid of nalaten (met inbegrip van enige schending of
beëindiging of verlies van een materieel contract of enige schending van een
materiële reglementaire verplichting), die, individueel of in combinatie met een
ander feit, gebeurtenis, omstandigheden of nalaten, de geconsolideerde EBIT van
de Vennootschap ongunstig beïnvloedt of redelijkerwijze verwacht kan worden
ongunstig te beïnvloeden (in deze laatste situatie wordt de waarschijnlijkheid van
het optreden van het effect nagegaan door een onafhankelijke deskundige) met meer
dan EUR 1,5 miljoen (een Materiële Nadelige Verandering); overeengekomen
zijnde dat de volgende situaties niet zullen worden beschouwd als een Materiële
Nadelige Verandering: (a) enig nadelig gevolg voortvloeiend uit de aankondiging
van het Aanbod, (b) enig nadelig gevolg voortvloeiend uit omstandigheden die in
het algemeen van invloed zijn op de markt, waarop de Vennootschap opereert, en
die de Vennootschap niet onevenredig treffen, in vergelijking met haar
concurrenten, of (c) de beëindiging, om welke reden dan ook, van de arbeids- of
dienstenovereenkomst van een van de algemene directeurs van de Vennootschap of
hun directe ondergeschikten, aan wie de Bieder wordt geïntroduceerd tussen 14
augustus 2021 tot de datum van publicatie van de resultaten van de Initiële
Aanvaardingsperiode van het Aanbod.

Deze opschortende voorwaarden worden uitsluitend gesteld ten gunste van Bieder, die zich
het recht voorbehoudt om daarvan geheel of gedeeltelijk af te zien.
Indien aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, zal Bieder zijn beslissing om er al dan
niet van af te zien, ten laatste bekendmaken, op het moment dat de resultaten van de Initiële
Aanvaardingsperiode worden bekendgemaakt, via een persbericht dat eveneens beschikbaar
zal zijn op de volgende websites: www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen en
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer en op de websites van de Vennootschap
(www.emakina.group) en de Bieder (www.epam.com).
6.2

Prijs van het Aanbod
De aangeboden prijs per Aandeel ingetekend op het Aanbod bedraagt EUR 29,66.
Voor een ondernemingswaarde van EUR 150 miljoen bedraagt de totale vergoeding voor
de uitstaande Aandelen in het kader van het Aanbod, maximaal EUR 115,27 miljoen in
contanten. Onderstaande tabel illustreert de brug tussen de ondernemingswaarde en de totale
vergoeding voor uitstaande Aandelen. De bedragen in de tabel zijn gebaseerd op de nietgecontroleerde financiële gegevens van de Vennootschap per 30 april 2021. Hieronder volgt
een korte beschrijving van de bedragen:
•

De netto financiële schuld bestaat uit EUR 5,2 miljoen aan liquide middelen en EUR
16,0 miljoen financiële schulden, aangepast om bedragen tussen bedrijven onderling op
te heffen

•

Door COVID-19 uitgestelde schulden zijn gerelateerd aan de Nederlandse
dochteronderneming en bestaan uit EUR 1,5 miljoen aan uitgestelde inkomsten- en btwbelastingen voor de periode 2020 en een COVID-19-steunlening voor een bedrag van
EUR 729K.

•

De uitgestelde terugbetaling van belastingen zal naar verwachting beginnen met ingang
van oktober 2021 in 36 termijnen en de terugbetaling van COVID-19-steun begon vanaf
mei 2021 in 12 termijnen

•

Cash earn-out- & share earn-out-schulden zijn voornamelijk buiten de balans vallende
elementen, behalve voor bedragen die in 2021 moeten worden uitbetaald. Earn-outschulden worden geboekt, zodra ze zeker zijn op basis van de benadering die aansluit
bij de Belgische GAAP en met de accountants van de Vennootschap

Het bedrag voor uitgeoefende opties is gebaseerd op 482.500 opties vermenigvuldigd met
het verschil tussen de waarde per aandeel van EUR 29,66 en de uitoefenprijs van EUR 9,59.
Enterprise value
Net financial debt
Corporate income tax provision
COVID 19 delayed payables
3rd party advisor costs
Underfunding of pension plan
Accrued interest
Cash Earn-out
Share Earn-Out
Options exercised
Equity value

€ 150,000,000
(10,721,000)
(440,000)
(2,200,000)
(1,000,000)
(44,000)
(52,000)
(8,053,000)
(2,536,079)
(9,682,271)
115,271,650

Number of shares
Company-owned shares
Total number of shares
Value per shares

3,893,353
(6,510)
3,886,843
€

29.66

De Biedprijs vertegenwoordigt een premie van 196,6 % ten opzichte van de slotkoers van
EUR 10,00 per 2 augustus 2021. De Biedprijs vertegenwoordigt een premie van 48,3 % op
de slotkoers van EUR 20,00 per 3 augustus 2021, de laatste handelsdag waarop een
uitzonderlijke ontwikkeling van de aandelenkoers geen verband hield met algemene
ontwikkelingen op de aandelenmarkt of bedrijfsspecifieke aankondigingen. De Biedprijs
vertegenwoordigt een premie van respectievelijk 74,2 %, 153,9 % en 161,5 % over het
gewogen gemiddelde prijzen volume van een periode van 1, 6 en 12 maanden, berekend op
3 augustus 2021, de referentiedatum.
6.3

Rechtvaardiging van de Biedprijs
(i)

Waarderingsmethodologie
De aangeboden prijs is gebaseerd op de volgende analyses:
•

Analyse van discounted cash flows ("DCF")

•

Analyse van handelsmultiples van
ondernemingen (uitsluitend ter indicatie)

•

Analyse van de transactiemultiples (uitsluitend ter indicatie)
(I)

beursgenoteerde

vergelijkbare

Analyse van discounted cash flows
Deze methode berekent de waarde van de Vennootschap door de
verwachte toekomstige kasstromen te verdisconteren. De
discounted cash flow ("DCF")-analyse werd berekend op 8
augustus 2021.
De Bieder had geen toegang tot een gedetailleerde prognose van
het management van de Vennootschap. De Bieder had vanaf april

toegang tot de resultaten sinds het begin van het jaar en een highlevel budget voor het kalenderjaar 2021. Op basis van het
voorgaande heeft de Bieder een eigen businessplan opgesteld met
de volgende veronderstellingen:
Standalone aannames
•

5 % standalone omzetgroei in 2021 met 8 % EBITDA-marge

•

6,0 % samengestelde jaarlijkse groei ("CAGR")-prognose voor
standalone omzet tussen 2020 en 2025. Deze veronderstelling
ligt in lijn met het jaarlijkse groeipercentage van 6,4 % van de
historische omzet tussen 2016 en 2020

•

Stabiele standalone EBITDA-marge van 8 % gedurende de
prognoseperiode tot en met 2025

•

Kapitaaluitgaven geschat op 3 % van de omzet

Aannames gerelateerd aan omzetsynergie
•

Gestaag groeiende inkomstensynergieën, incrementeel ten
opzichte van de standalone omzet, vanaf 2022 met 20 % van
de standalone omzet en het bereiken van 68 %-72 % van de
standalone omzet tegen 2025. Er werden geen
inkomstensynergieën aangenomen voor 2021 Inclusief
omzetsynergieën, CAGR-omzet tussen 2021 en 2025 van 21,3
%

•

In euro worden de inkomstensynergieën voor 2022 geraamd op
EUR 22 miljoen en 2025 inkomstensynergieën, geraamd op
EUR 90 - 95 miljoen

•

Winst op inkomstensynergieën geraamd op 16 %, een
verbetering tot 18 % gedurende de prognoseperiode in
overeenstemming met de operationele winstmarge van Bieder
die niet-GAAP is

•

De extra kapitaaluitgaven geschat op 2 % van de synergieinkomsten

Aannames die gebruikelijk zijn voor zowel standalone- als
inkomstensynergieën
•

Verandering in werkkapitaal geschat op 5 % van de jaarlijkse
omzetwijziging

•

Belastingen geraamd op 25 %

•

Er werd 3 % blijvend groeipercentage toegepast om de
eindwaarde te berekenen, namelijk 72 % en 77 % van de
bedrijfswaarde volgens scenario's van respectievelijk
standalone- en inkomstensynergieën.

Het genereren van inkomstensynergieën is een belangrijk
onderdeel van de strategische redenering achter de transactie, zoals
hieronder beschreven in rubriek 6.5(b).
Voor de DCF-analyse werd gebruik gemaakt van een gewogen
gemiddelde kost van het kapitaal ("WACC") tussen 9,5 % en 10,5
%, met een middelpunt van 10,0 %.
•

Risicovrije rente van 0,6 % op basis van het rendement op 30jarige Belgische overheidsobligaties 1

•

Aandelenrisicopremie van 5,8 % voor België op basis van
gegevens uit Factset 2

•

Schuldenvrije openbare bedrijven Beta van 0,85 op basis van
Factset voor een groep vergelijkbare IT-dienstenbedrijven en
pure-play agentschappen 3

•

Bedrijfsrisicopremie van 4,5 % op basis van gegevens van Duff
& Phelps 4
Cost of Equity
Risk-free rate
Assumed equity risk premium
Unlevered public companies Beta
Firm size risk premium
Cost of equity

0.6%
5.8%
0.85
4.5%
10.0%

Weighted Average Cost of Capital Calculation
Assumed debt/equity ratio
0.0%
Implied WACC
10.0%

Op basis van de constatering dat het gebruik van schuld niet
gebruikelijk is bij bedrijven in de sector van IT-diensten en
geïntegreerde bureaus, werd aangenomen dat de verhouding tussen
schuld en eigen vermogen nul is. De mediane verhouding van de
schuld als aandeel van de gecombineerde schuld en de
marktwaarde van het eigen vermogen bedroeg voor voornoemde
sector ongeveer 2 % 5.
Op basis van bovenstaande hypothesen wordt de analyse die
gevoelig is voor de schalen van WACC en het bedrag van de
inkomstensynergieën als percentage van de standalone omzet van

Risicovrije rente op basis van het rendement op 30-jarige Belgische overheidsobligaties met vervaldag op 22 juni 2050 met
couponrente van 1,7 %.
2
FactSet hanteert een risicopremie op aandelen op basis van analyse van professor Aswath Damodaran van de New York University.
Onderliggende gegevens en toelichting van de analyse zijn beschikbaar op
https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
3
Opgenomen bedrijven en hun schuldenvrije bèta's als volgt: WPP 0.84, Omnicom 0.64, Publicis 1.00, Dentsu 0.74, Interpublic 1.25,
S4 Capital 1.69, Globant 1.41, Grid Dynamics 1.98, Cognizant Technologies 1.00, Accenture 1.00, Tata Consultancy
Services 0.59, Wipro 0.87, Infosys 0.62, CGI Inc 0.78, Capgemini 0.72, Atos 0.31. Mediaan van 0,85 gebruikt voor de
berekening van WACC.
4
Duff & Phelps, International Guide to Cost of Capital 2018. 4,5 % grootterisicopremie op basis van afronding van de premie van 4,32
% voor het bereik € 41M-63M.
5
Bestaande uit Accenture, Tata Consultancy Services, Infosys, Capgemini, Wipro, Cognizant Technology, CGI, Globant, Atos,
Endava, S4 Capital en Grid Dynamics Holdings.
1

WACC

de Vennootschap in 2025 hieronder weergegeven. Zo komt een
WACC van 10 % en het realiseren van inkomstensynergieën op 70
% van de zelfstandige omzet van de Vennootschap in 2025 overeen
met een ondernemingswaarde van EUR 150 miljoen.
Revenue synergies 2025
68.0%
70.0%
72.0%
9.50% € 161 € 163 € 165
10.00% € 148 € 150 € 152
10.50% € 137 € 139 € 140

WACC

In onderstaande tabel is het aandeelprijsequivalent van de
ondernemingswaarden hierboven weergegeven.

(II)

Revenue synergies 2025
68.0%
70.0%
72.0%
9.50% € 32.20 € 32.63 € 33.05
10.00% € 29.29 € 29.66 € 30.07
10.50% € 26.78 € 27.14 € 27.49

Handelsmultiples
van
beursgenoteerde
ondernemingen (uitsluitend ter indicatie)

vergelijkbare

Deze methode bestaat uit het bepalen van de waarde van het bedrijf
door de multiples die zijn waargenomen op een steekproef van
vergelijkbare beursgenoteerde bedrijven toe te passen op de
financiële gegevens van de Vennootschap. De geselecteerde
steekproef van vergelijkbare ondernemingen bestaat uit twaalf IT
Services and Integrated Agencies wereldwijd en 5 pure-playagentschappen wereldwijd.
De Vennootschap heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het
zichzelf transformeren van een pure-play-agentschap naar een
digitale transformatiepartner voor haar klanten en heeft de
afgelopen jaren diverse technologische capaciteiten op organische
wijze en via acquisities toegevoegd. De Vennootschap vertoont
echter een tragere groei omdat ze nog altijd achterop loopt ten
opzichte van de grotere bedrijven om bepaalde capaciteiten op te
schalen of klantenaccounts op te schalen over verschillende regio's.
Een exacte vergelijking met specifieke vergelijkbare
ondernemingen vormt dus een uitdaging, zodat deze methode voor
indicatieve doeleinden wordt gepresenteerd.

(All amounts in millions)

Company

Fiscal
period

IT Services and Integrated Agencies
Accenture
05/31/2021
Tata Consultancy Services
06/30/2021
Infosys
06/30/2021
Capgemini
06/30/2021
Wipro
06/30/2021
Cognizant Technology
06/30/2021
CGI
06/30/2021
Globant
12/31/2020
Atos
06/30/2021
Endava
03/31/2021
S4 Capital
12/31/2020
Grid Dynamics Holdings
03/31/2021
Pure-play Agencies
WPP PLC
06/30/2021
Publicis Groupe
06/30/2021
Omnicom
06/30/2021
Interpublic Group
06/30/2021
Dentsu Group
03/31/2021

Market
Enterprise
EBITDA
EV /
EV /
capitalization
value
Revenue EBITDA Margin % Revenue EBITDA

€

€

187,569 € 180,228
140,410
135,607
80,830
78,531
32,934
38,842
37,560
35,405
33,005
32,092
19,181
20,644
9,390
9,222
4,887
6,668
6,038
5,945
4,527
4,469
1,613
1,556
13,989
13,939
13,731
12,738
8,679

€ 15,830
15,491
15,423
13,921
10,245

€ 40,452 € 8,209
19,486
5,596
11,913
3,375
16,978
2,652
7,428
1,773
14,604
2,555
7,874
1,602
714
124
10,978
1,480
451
88
385
67
101
(6)

20.3%
28.7%
28.3%
15.6%
23.9%
17.5%
20.3%
17.3%
13.5%
19.5%
17.4%
(6.0%)

4.5x
7.0x
6.6x
2.3x
4.8x
2.2x
2.6x
12.9x
0.6x
13.2x
11.6x
15.4x

22.0x
24.2x
23.3x
14.6x
20.0x
12.6x
12.9x
74.5x
4.5x
67.6x
66.8x
NM

€ 14,163 € 2,231
11,003
2,405
11,710
1,904
7,919
1,414
7,569
1,464

15.8%
21.9%
16.3%
17.9%
19.3%

1.1x
1.4x
1.3x
1.8x
1.4x

7.1x
6.4x
8.1x
9.8x
7.0x

7.0x
5.7x
1.4x
1.4x

31.2x
22.0x
7.7x
7.1x

1.5x

18.2x

IT Services and Integrated Agencies - Mean
IT Services and Integrated Agencies - Median
Pure-play Agencies - Mean
Pure-play Agencies - Median
Emakina

€

150 € 100.9 €

8.2

8.2%

Note: Emakina LTM (last twelve months) revenue as of April 30, 2021 of EUR 100.9 million and LTM EBITDA of EUR 8.2 million.

Onderstaande tabel geeft illustratieve ondernemingswaarde en
bijbehorende waarde per aandeel aan op basis van de mediane
handelsmultiples voor IT-diensten en geïntegreerde bureaus en
pure-play-agentschappen in de vorige tabel. In de berekening wordt
gebruik gemaakt van EBITDA aangezien Emakina een mature
onderneming is met een trackrecord van winstgevendheid. Hoewel
de multiples-analyses indicatief zijn, waren zowel de omzet- als de
EBITDA-multiples, naast de discounted cashflow-analyse, input
voor de analyse..
(All amounts except per share are in millions)

IT Services
and integrated
agencies
EBITDA
Median trading multiple
Enterprise value
(1)
Less: Net debt
Equity value
Number of total shares
Value per share

€

€

Pure-play
agencies

8.2 €
22.0x
181.4

8.2
7.1x
58.6

(38.7)
142.7
3.9
36.71 €

(23.3)
35.3
3.9
9.07

(1) The amount of net debt is different across the two calculations (€38.7 million
vs. €23.3 million) because the value of share-based earn-out and options
exercised, included as part of net debt, changes based on value per share,
which in turn is based on change to the enterprise value. For break down of
debt, please see the table at the beginning of section 6.2 that provides the
bridge between enterprise value and equity value.

•

Accenture: Accenture werd opgericht in 1989 en is een in
professionele dienstverlener gedomicilieerd in Ierland met meer
dan 550.000 medewerkers die wereldwijd strategische,
interactieve en technologische en operationele diensten aanbiedt.
Het bedrijf levert ook outsourcingdiensten.

•

Tata Consultancy Services (TCS): TCS is opgericht in 1968 en
heeft haar hoofdkantoor in India en staat genoteerd op de
National Stock Exchange (NSE). Het bedrijf is de grootste
leverancier van IT-diensten en consulting in India en is
wereldwijd actief met meer dan 500.000 werknemers.

•

Infosys: Infosys is opgericht in 1981 en heeft haar hoofdkantoor
in India en staat genoteerd op de NSE. Het bedrijf is de op een
na grootste leverancier van IT-diensten en consulting in India en
is wereldwijd actief met meer dan 260.000 werknemers.

•

Capgemini: Capgemini, opgericht in 1967, heeft haar
hoofdkantoor in Frankrijk en staat genoteerd op Euronext Paris.
Het bedrijf levert IT-diensten, consulting, digital transformation
en engineering en werkt wereldwijd met meer dan 270.000
medewerkers.

•

Wipro: Wipro is opgericht in 1945 en heeft haar hoofdkantoor
in India en staat genoteerd op de NSE. Het bedrijf levert ITdiensten, consulting en busniness process services, en is
wereldwijd actief met meer dan 210 000 medewerkers.

•

Cognizant Technology Solutions: Cognizant, opgericht in
1994, heeft haar hoofdkantoor in New Jersey, VS, en staat
genoteerd op de NASDAQ. Het bedrijf begon als een in-house
unit van Dun & Bradstreet voordat het begon met het bedienen
van externe klanten. Het bedrijf levert IT-diensten, consulting en
business process services, en is wereldwijd actief met meer dan
300.000 medewerkers.

•

CGI: CGI is opgericht in 1976 en heeft haar hoofdkantoor in
Canada en staat genoteerd op de beurs van Toronto. Het bedrijf
levert IT-diensten, consulting en systeemintegratie aan
overheidsklanten en commerciële klanten. Het bedrijf is
wereldwijd actief met meer dan 78.000 werknemers.

•

Globant: Globant, opgericht in 2003, heeft haar hoofdkantoor in
Luxemburg en staat genoteerd op de NYSE. Het bedrijf heeft een
aanzienlijke aanwezigheid in Latijns-Amerika, met name in
Argentinië, en heeft globaal ongeveer 17.000 werknemers in
dienst. Het bedrijf biedt design, agile ontwikkeling,
gebruikerservaring en consulting.

•

Atos: Atos is opgericht in 1997 en heeft haar hoofdkantoor in
Frankrijk en genoteerd op Euronext Paris. Het bedrijf levert ITdiensten en consulting en heeft meer dan 100.000 werknemers in
dienst.

•

Endava: Endava is opgericht in 2000 en heeft haar hoofdkantoor
in het Verenigd Koninkrijk en staat genoteerd op NYSE. Het
bedrijf biedt oplossingen voor digital transformatie, agile
ontwikkeling en automatisering. Het bedrijf heeft meer dan
8.000 werknemers in dienst.

•

S4 Capital: S4 is opgericht in 2016 als een digitaal reclame- en
marketingservicebedrijf dat campagnemanagement, analyse,
creatieve productie, ad serving en platform- en systeemintegratie
aanbiedt. S4 heeft haar hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk
en staat genoteerd op de beurs van London. Het bedrijf heeft
meer dan 3 000 werknemers in dienst.

•

Grid Dynamics: Grid Dynamics is opgericht in 2006 en heeft
haar hoofdkantoor in Californië, Verenigde Staten, en staat
genoteerd op de NASDAQ. Het bedrijf biedt diensten op het
gebied van advies, design, agile ontwikkeling, testing en
internetdiensten. Het bedrijf heeft meer dan 2.000 werknemers
in dienst, voornamelijk in Oost-Europa.

•

WPP: WPP, opgericht in 1971, is een holdingmaatschappij voor
reclame, public relations, technologie en commerce, met
hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk en staat genoteerd op
de LSE. WPP bezit veel makelaarsmerken, waaronder AKQA,
BCW, Essence Global, Finsbury, Grey, Hill+Knowlton
Strategies, Mindshare, Ogilvy, Wavemaker en Wunderman. Het
bedrijf heeft circa 100 000 werknemers in dienst.

•

Publicis Groupe: Publicis werd opgericht in 1926 en is een
bureau voor reclame en public relations met hoofdkantoor in
Frankrijk en genoteerd op Euronext Paris. Publicis bezit veel
makelaarsmerken, waaronder Saatchi & Saatchi, Leo Burnett,
Marcel, Fallon en BBH. Het bedrijf heeft circa 80 000
werknemers in dienst.

•

Omnicom: Omnicom, opgericht in 1986, is een bureau dat
reclame-, marketing- en bedrijfscommunicatiediensten aanbiedt.
Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in de Verenigde
Staten en is genoteerd op de NYSE. Omnicom bezit veel
makelaarsmerken, waaronder BBDO, DDB, DAS, Warc en
Colenso. Het bedrijf heeft circa 65.000 werknemers in dienst.

•

Interpublic Group (IPG): IPG is opgericht in 1930 en is een
bureau voor reclame- en marketingdiensten met hoofdkantoor in
de Verenigde Staten en staat genoteerd op de NYSE. IPG bezit
veel makelaarsmerken, waaronder FCB, IPG Mediabrands,
McCann Worldgroup en MullenLowe Group. Het bedrijf heeft
circa 53 000 werknemers in dienst.

•

Dentsu: Dentsu is opgericht in 1901 en heeft haar hoofdkantoor
in Japan en staat genoteerd op de beurs van Tokio. Dentsu is het
grootste reclamebureau van Japan. Het bedrijf heeft circa 65.000
werknemers in dienst.

(III)

Analyse van de transactiemultiples (uitsluitend ter indicatie)
Deze methode bestaat uit het bepalen van de ondernemingswaarde
door de bij eerdere transacties waargenomen multiples toe te
passen op de LTM-financials van de Vennootschap. De hieronder
vermelde transacties werden gekozen omwille van de gelijkenis
met de capaciteiten en aanbiedingen van de doelonderneming.
Geen enkel bedrijf is echter precies gelijk aan Emakina voor wat
betreft specifieke mogelijkheden, omvang van de geografische
voetafdruk. Deze methode wordt dan ook ter indicatie
gepresenteerd.

(All amounts in millions)

Date
7/13/2021
7/06/2021
3/31/2021
3/04/2021
11/06/2020
10/08/2020
9/10/2020
11/05/2019
6/24/2019
1/07/2019
12/03/2018
10/04/2018
7/22/2018
7/02/2018
2/05/2018
11/30/2017
2/20/2017

Acquiror
BC Partners
Dentsu
Hitachi
Wipro
Telus International
Infosys
Baring Private Equity
Tech Mahindra
Capgemini
DXC
S4 Capital
Cognizant
Atos
IPG
Capgemini
Altran
Accenture

Target
Valtech
LiveArea (PFS Web)
GlobalLogic
CapCo
LionsBridge AI
Blue Acorn
Virtusa
Born Group
Altran Technologies
Luxoft
MightyHive
Softvision
Syntel
Acxiom Corporation
LiquidHub
Aricent
SinnerSchrader

EV /
Enterprise
Market
EBITDA
LTM
EV / LTM
value
capitalization Revenue EBITDA Margin % Revenue EBITDA
€

1,190
213
8,075
1,233
783
106
1,700
102
4,789
1,662
128
468
3,034
1,955
422
1,700
101

NA € 276 €
NA
73
NA
1,020
NA
595
NA
196
NA
37
1,609
1,133
NA
43
3,360
2,993
1,745
755
NA
34
NA
170
3,077
820
1,881
559
NA
211
NA
586
106
56

35
NA
204
NA
36
NA
97
NA
399
78
9
NA
225
141
NA
163
5

Mean
Median
Emakina

€

150 €

115.3 € 100.9 €

8.2

12.6%
NA
20.0%
NA
18.2%
NA
8.5%
NA
13.3%
10.4%
27.4%
NA
27.4%
25.2%
NA
27.9%
8.9%

4.3x
2.9x
7.9x
2.1x
4.0x
2.9x
1.5x
2.4x
1.6x
2.2x
3.7x
2.8x
3.7x
3.5x
2.0x
2.9x
1.8x

34.3x
NA
39.6x
NA
22.0x
NA
17.6x
NA
12.0x
21.2x
13.5x
NA
13.5x
13.9x
NA
10.4x
20.2x

3.1x
2.9x

19.8x
17.6x

1.5x

18.2x

Notes:
Most transactions values were announced in USD. All EUR values shown are converted using a uniform 0.85 conversion rate.
Where available and disclosed, revenue and EBITDA amounts are for the LTM (last twelve months) period before the transaction was announced.
Emakina LTM (last twelve months) revenue as of April 30, 2021 of EUR 100.9 million and LTM EBITDA of EUR 8.2 million.

De onderstaande tabel toont een illustratieve berekening van de
ondernemingswaarde en de overeenkomstige waarde per aandeel
op basis van de mediane transactie multiples in de voorgaande
tabel. In de berekening wordt gebruik gemaakt van EBITDA
aangezien Emakina een mature onderneming is met een
trackrecord van winstgevendheid. Hoewel de multiples-analyses
indicatief zijn, waren zowel de omzet- als de EBITDA-multiples,
naast de discounted cashflow-analyse, input voor de analyse.

(All amounts except per share are in millions)

LTM
EBITDA
Median transaction multiple
Enterprise value
(1)
Less: Net debt
Equity value
Number of total shares
Value per share

€

8.2
17.6x
145.1

(34.1)
111.0
3.9
€ 28.57

(1) The amount of net debt shown is different from that shown
for similar calculation in section 6.3(i)(II) for trading multiples
analysis, because the value of share-based earn-out and
options exercised, included as part of net debt, changes based
on value per share, which in turn is based on change to the
enterprise value. For break down of debt, please see the table
at the beginning of section 6.2 that provides the bridge
between enterprise value and equity value.

•

BC Partners en Valtech: BC Partners is een Europese private equitybedrijf. Valtech is een in Londen gevestigd bedrijfstransformatiebureau
dat strategieconsulting, servicedesign, technologiediensten en
optimalisatie van bedrijfskritische digitale platforms voor multichannel
commerce en marketing aanbiedt.

•

Dentsu en LiveArea: Dentsu is een Japans reclamebureau. LiveArea
was een bedrijf van PFSweb, een aan de NASDAQ genoteerde
onderneming voor commerce services (PFSW), dat datagestuurde
marketing
en
omnichannel-ervaring
design
bood
via
technologieselectie-, implementatie- en ontwikkelingsdiensten.

•

Hitachi en GlobalLogic: Hitachi is een Japans conglomeraat dat actief
is op het gebied van productie, systemen en informatietechnologie.
GlobalLogic heeft 21.000 professionals in dienst en is gespecialiseerd
in digitale engineering, ervaringsontwerp en datadiensten.

•

Wipro en Capco: Wipro is een in India gevestigde verlener van ITdiensten, consulting en business services. Capco is een leverancier van
end-to-end management consulting services en digitale
transformatieoplossingen voor financiële instellingen in de VS, Europa
en Azië-Stille Oceaan.

•

Telus en LionBridge AI: Telus is een Canadees communicatiebedrijf
dat genoteerd staat op de beurs van Toronto. Het IT-bedrijf van Telus,
dat zich richt op de digitale klantervaring, heeft LionBridge AI
overgenomen. Lionbridge werkt samen met merken om op AIgebaseerde vertaal- en lokalisatiediensten aan te bieden.

•

Infosys en Blue Acorn: Infosys is een in India gevestigde onderneming
voor IT-diensten en consulting. Blue Acorn is een digitaal
klantbelevingsbureau met expertise in de sector van direct-toconsumer, dat contentmanagement, commerce en analytics combineert.

•

Baring en Virtusa: Baring is een van de grootste private equitybedrijven in Azië met 20 miljard USD aan activa in beheer. Virtusa is
een leverancier van digitale bedrijfsstrategie, digitale engineering en
IT-diensten. Virtusa was op NASDAQ genoteerd tot aan de overname
door Baring.

•

Tech Mahindra en Born Group: Tech Mahindra is een ITdienstenbedrijf met meer dan 125.000 werknemers dat in India
genoteerd staat op NSE. Born Group is een digitaal transformatieagentschap met een focus op klantervaring en entreprise commerceoplossingen.

•

Capgemini en Altran: Capgemini is een Franse specialist in ITdiensten, consulting en digitale transformatie. Altran is een leverancier
van engineering- en R&D-diensten die vanuit het eerste concept via
industrialisatie van producten met haar klanten samenwerkt.

•

DXC
en
Luxoft:
DXC
is
een
IT-dienstenen
systeemintegratieprovider, gevestigd in de VS en genoteerd op NYSE.
Luxoft is een in Zwitserland gevestigd software-engineeringbedrijf met
een aanzienlijke aanwezigheid in Oost-Europa en expertise op het
gebied van businesstransformatie en klantervaringen.

•

S4 en MightyHive: S4 is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd
bedrijf voor digitale reclame en marketingdiensten. MightyHive is een
in de VS gevestigd new generation- agentschap dat consulting en
diensten aanbiedt op het gebied van media-operations, datastrategie en
analytics.

•

Cognizant en Softvision: Cognizant is een in de VS gevestigde
provider van IT-diensten, consulting en business process services.
Softvision is een in Roemenië, de VS en India gevestigde leverancier
van agile softwareontwikkeling met expertise in het design van
klantervaring.

•

Atos en Syntel: Atos is een in Frankrijk gevestigde provider van ITdiensten en consulting. Syntel is een in de VS gevestigde IT-diensten
en outsourcing van bedrijfsprocessen met focus op automatisering. Een
groot deel van de 10.000 medewerkers van Syntel is gevestigd in India.

•

IPG en Acxiom: IPG is een bureau voor reclame- en
marketingdiensten met hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Acxiom
is een leverancier van op data gebaseerde marketingoplossingen om
gedifferentieerde klantervaringen te bevorderen.

•

Capgemini en LiquidHub: Capgemini is een Franse specialist in ITdiensten, consulting en digitale transformatie. LiquidHub is een in de
VS gevestigd bedrijf voor digitale klantenbetrokkenheid die
gespecialiseerd is in het ontwikkelen van klantervaringen.

•

Altran en Aricent: Altran is een leverancier van engineering- en R&Ddiensten die vanuit het eerste concept via industrialisatie van producten
met haar klanten samenwerkt. Aricent biedt de klanten in de
communicatie- en technologie-industrie geïntegreerde design- en

engineeringsdiensten in de communicatie- en technologie-industrie.
Aricent omvat ook Frog, een ontwerp- en klantbelevingsbureau.
•

Accenture en SinnerSchrader: Accenture is een NYSE-genoteerde
professionele dienstverlener met meer dan 550.000 medewerkers die
strategische, interactieve en technologische en operationele diensten
aanbiedt. SinnerSchrader is een Duits digitaal bureau met een focus op
het ontwerpen en ontwikkelen van digitale producten en diensten.

Conclusie
De Biedprijs is vergelijkbaar met de verschillende waarderingsmethodologieën of
referenties, zoals hieronder weergegeven. We besluiten dat de DCF-analyse de
Biedprijs van EUR 29,66 per aandeel ondersteunt. Hoewel de multiplesanalyse ter
indicatie wordt verstrekt, bieden de mediane handels- en transactiemultiples van ITdiensten en geïntegreerde agentschappen een extra rechtvaardiging voor de
Biedprijs.

1.
De lage en hoge ondernemingswaarden (EV's) van EUR 137 miljoen en EUR
165 miljoen vertegenwoordigen de onder- en bovengrens op basis van een
genuanceerde discounted cash flow (DCF)-analyse die rekening houdt met
omzetsynergieën en gewogen gemiddelde kapitaalkosten (WACC). Zie tabel in
paragraaf 6.3(i)(I)
2.
De EV's zijn gebaseerd op de laatste twaalf maanden (LTM) EBITDA van
EUR 8,2 M per 30 april 2021 vermenigvuldigd met 20,0x en 24,2x. De lage en hoge
multiples zijn gebaseerd op respectievelijk 10 % korting en premie op de mediane
multiple van 22,0x voor de IT-diensten en geïntegreerde bureaus. Zie
handelsmultiples in rubriek 6.3(i)(II)
3.
De EV's zijn gebaseerd op LTM EBITDA van EUR 8,2 M per 30 april 2021
vermenigvuldigd met 6,5x en 7,8x. De lage en hoge multiples zijn gebaseerd op

respectievelijk 10 % korting en premie op de mediane multiple van 7,1x voor de
pure play-agentschappen. Zie handelsmultiples in rubriek 6.3(i)(II)
4.
De EV's zijn gebaseerd op LTM EBITDA van EUR 8,2 M per 30 april 2021
vermenigvuldigd met 16,0x en 19,4x. De lage en hoge multiples zijn gebaseerd op
respectievelijk 10 % korting en premie tot de mediane multiple van 17,6x voor de
transactiemultiples. Zie transactiemultiples in rubriek 6.3(i)(III)
5.
De EV is gebaseerd op een Emakina-aandelenkoers van EUR 20,00 per 3
augustus 2021
6.
De EV is gebaseerd op een Emakina-aandelenkoers van EUR 10,00 per 2
augustus 2021
7.
De EV is gebaseerd op volume gewogen gemiddelde prijs (VWAP) voor de
periode van één maand tussen 2 juli 2021 en 3 augustus 2021
8.
De EV is gebaseerd op VWAP voor de periode van zes maanden tussen 3
februari 2021 en 3 augustus 2021
9.
De EV is gebaseerd op VWAP voor de periode van 12 maanden tussen 3
augustus 2020 en 3 augustus 2021

6.4

Uitvoering van het Aanbod

(a)

Indicatief tijdschema
Evenement

Datum (verwacht)

Kennisgeving van het Aanbod aan de FSMA (conform
18 augustus 2021
artikel 5 van het overnamebesluit)
Publicatie van het Aanbod door de FSMA (conform artikel
18 augustus 2021
7 van het overnamebesluit)
Goedkeuring van het Prospectus en de Memorie van
12 oktober 2021
Antwoord door de FSMA
Publicatie van het Prospectus en van de Memorie van
13 oktober 2021
Antwoord
Opening van de Initiële Aanvaardingsperiode
Afsluiting van de Initiële Aanvaardingsperiode

15 oktober 2021
29 oktober 2021

Publicatie van de resultaten van de Initiële
3 november 2021
Aanvaardingsperiode (en indicatie door de Bieder of aan de
voorwaarden van het Aanbod is voldaan of, zo niet, of de
Bieder afstand heeft gedaan van deze voorwaarde(en))
Initiële Betaaldatum
Indien:

3 november 2021
5 november 2021

Evenement
•

de voorwaarden van het Aanbod vervuld zijn en de
Bieder en de aan hem Verbonden Personen als
gevolg van het Aanbod 95 % of meer van de
stemgerechtigde effecten (d.w.z. de Aandelen) van
de Vennootschap bezitten: heropening van het
Aanbod als Uitkoopbod;

•

de voorwaarden van het Aanbod niet vervuld zijn,
maar de Bieder er afstand van gedaan heeft en als
gevolg van het Aanbod samen met zijn Verbonden
Personen 90 % of meer van de stemgerechtigde
effecten (d.w.z. de Aandelen) van de
Vennootschap bezit: verplichte heropening van het
Aanbod (eventueel gevolgd door een Uitkoopbod
indien aan de voorwaarden is voldaan);

•

de voorwaarden voor het Aanbod niet vervuld zijn,
maar de Bieder er afstand van gedaan heeft, en de
Bieder en de aan hem Verbonden Personen als
gevolg van het Aanbod minder dan 90 % van de
stemgerechtigde effecten (d.w.z. de Aandelen) van
de Vennootschap bezitten: mogelijkheid tot
vrijwillige heropening van het Aanbod.

Datum (verwacht)

Einde van de Aanvaardingsperiode voor de verplichte of 12 november 2021
vrijwillige heropening van het Aanbod (al naargelang het
geval)
Publicatie van de resultaten van de verplichte of vrijwillige 16 november 2021
heropening van het Aanbod (al naargelang van toepassing)
Betaaldatum voor de verplichte of vrijwillige heropening 17 november 2021
van het Aanbod (al naargelang het geval)
Indien van toepassing, heropening van het Aanbod als 18 november 2021
Uitkoopbod (indien de verplichte heropening van het
Aanbod niet reeds het effect van een Uitkoopbod had)
Sluiting van de Aanvaardingsperiode van het Uitkoopbod 29 november 2021
(ervan uitgaande dat het Uitkoopbod onmiddellijk kan
worden gestart op 5 november 2021)
Publicatie van de resultaten van het Uitkoopbod

30 november 2021

Betaaldatum van het Uitkoopbod en de schrapping van de
30 november 2021
beursnotering
Indien een van de in het tijdschema genoemde data wordt gewijzigd, zullen de
Aandeelhouders van deze wijziging(en) op de hoogte worden gesteld via een persbericht dat
ook
beschikbaar
zal
zijn
op
de
volgende
websites:
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen en www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer

en op de websites van de Vennootschap (www.emakina.group) en de Bieder
(www.epam.com).
(b)

Verwerving van Aandelen buiten het kader van het Aanbod
De Bieder kan te allen tijde buiten het kader van het Aanbod Aandelen verwerven om zijn
aandelen in de Vennootschap op te trekken. Indien dergelijke aankopen plaatsvinden tijdens
de periode van het Aanbod, worden ze door de FSMA op haar website gepubliceerd
(https://www.fsma.be/en/transactions-opa). Indien dergelijke aankopen zouden
plaatsvinden voor een prijs die hoger is dan de Biedprijs, zal de Biedprijs worden afgestemd
op een dergelijke hogere aankoopprijs, overeenkomstig artikel 15, §2 van het
Overnamebesluit.

(c)

Aanvaardingsperiode
(i)

Initiële Aanvaardingsperiode
De Initiële Aanvaardingsperiode gaat in op 15 oktober 2021 en eindigt op 29
oktober 2021 om 16.00 uur (Belgische tijd), conform artikel 30 van het
Overnamebesluit. 6

(ii)

Verlenging van de Initiële Aanvaardingsperiode
Overeenkomstig artikel 31 van het Overnamebesluit kan de Initiële
Aanvaardingsperiode worden verlengd. Dit zou het geval zijn, indien de Bieder op
een willekeurig moment tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode op een andere
manier Aandelen verwerft dan via het Aanbod of ermee instemt te verwerven voor
een prijs die hoger is dan de Biedprijs. In dat geval wordt de Biedprijs aangepast
om die hogere prijs weer te geven en wordt de Initiële Aanvaardingsperiode
verlengd met vijf (5) Werkdagen na de publicatie van die hogere prijs, om de
Aandeelhouders in staat te stellen het Aanbod tegen die hogere prijs te aanvaarden.

(d)

Heropening van het Aanbod
In overeenstemming met artikel 32 en 33 van het Overnamebesluit, zal de Bieder binnen
vijf (5) Werkdagen na het einde van de Initiële Aanvaardingsperiode de resultaten van het
Aanbod tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode bekendmaken en aangeven, of aan de
voorwaarden beschreven in Rubriek 6.1(c) van dit Prospectus is voldaan en, zo niet, of de
Bieder afstand heeft gedaan van deze voorwaarden.
Deze aankondiging zal worden gedaan via een persbericht, dat ook beschikbaar zal zijn op
de
volgende
websites:
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
en
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer en op de websites van de Vennootschap
(www.emakina.group) en de Bieder (www.epam.com).
Gelet op de biedingstoezeggingen zoals vastgelegd in de Inbrengverbintenissen, is het
hoogstwaarschijnlijk dat aan de voorwaarde inzake het aanhouden van ten minste 95 % van
het totale aantal Aandelen zal worden voldaan, mits de betreffende aandeelhouders hun
verplichtingen uit hoofde van hun Inbrengverbintenissen nakomen.
Het Aanbod zal (of moet) worden heropend in de volgende omstandigheden:

6
Opmerking: De Initiële Aanvaardingsperiode begint ten vroegste vijf werkdagen na de goedkeuring van het prospectus of, indien
dit eerder heeft plaatsgevonden, na goedkeuring van het memorandum als reactie van de Vennootschap.

(i)

De Bieder en zijn Verbonden Personen verwerven ten minste 95 % van de Aandelen
van de Vennootschap - Heropening als Uitkoopbod
Indien de Bieder en aan hem Verbonden Personen na de Initiële
Aanvaardingsperiode (of een latere Aanvaardingsperiode, naargelang het geval)
meer dan 95 % van alle effecten met stemrecht (de Aandelen) bezitten, heeft de
Bieder het recht om overeenkomstig artikel 7:82, § 1 WVV en de artikelen 42 en
43 van het Overnamebesluit een Uitkoopbod te lanceren.
De procedure voor het Uitkoopbod start binnen drie (3) maanden na het einde van
de laatste Aanvaardingsperiode.
Alle Aandelen die niet in het Uitkoopbod zijn ingeschreven, worden geacht van
rechtswege te zijn overgedragen aan de Bieder, met de storting van de voor de
betaling van de Biedprijs noodzakelijke gelden bij de Deposito- en Consignatiekas
(Caisse des dépôts et consignations / Bank for Official Deposits), uiterlijk op de
vijfde (5de) Werkdag na publicatie van de resultaten van het Uitkoopbod.
Het risico en de eigendom van deze Aandelen zullen op de Betaaldatum van het
Uitkoopbod op de Bieder overgaan op het moment dat de Biedprijs wordt betaald
door de Loketbank namens de Bieder (d.w.z. op het moment dat de rekening van de
Bieder voor deze doeleinden wordt gedebiteerd) (zie Rubriek 6.9 van dit
Prospectus).
In het kader van het Uitkoopbod worden de Aandelen van de Vennootschap die tot
de verhandeling op de markt van Euronext Growth Brussels zijn toegelaten, van de
beurs geschrapt op grond van artikel 43, § 4 van het Overnamebesluit.

(ii)

De Bieder en zijn Verbonden Personen verwerven ten minste 90 % van de Aandelen
van de doelvennootschap - Verplichte Heropening van het Aanbod
Indien niet aan de voorwaarden voor het Aanbod is voldaan (in geval van nietnaleving van een of meer van de Inbrengverbintenissen), maar de Bieder daarvan
afstand heeft gedaan, en de Bieder en zijn Verbonden Personen gezamenlijk
minstens 90 % van alle effecten met stemrecht (d.w.z. de Aandelen) van de
Vennootschap bezitten, moet het Aanbod aan het einde van de Initiële
Aanvaardingsperiode opnieuw worden geopend overeenkomstig artikel 35, 1° van
het Overnamebesluit.
De verplichte heropening van het Aanbod op grond van artikel 35, 1° van het
Overnamebesluit is eveneens van toepassing indien de hiervoor vermelde drempel
van 90 % niet onmiddellijk aan het einde van de Initiële Aanvaardingsperiode wordt
bereikt, maar pas na een vrijwillige heropening, zoals bedoeld in Rubriek 6.4(d)(iii)
van dit Prospectus.
Indien het Aanbod verplicht wordt heropend op grond van artikel 35, 1° van het
Overnamebesluit, wordt deze binnen tien (10) Werkdagen na publicatie van de
resultaten van de laatste aanvaardingsperiode heropend voor een bijkomende
aanvaardingsperiode van ten minste vijf (5) Werkdagen en niet meer dan vijftien
(15) Werkdagen.

(iii)

De Bieder en zijn Verbonden Personen verwerven minder dan 90 % van de
Aandelen van de doelvennootschap - Mogelijkheid van vrijwillige heropening van
het Aanbod

De Bieder behoudt zich het recht voor om het Aanbod vrijwillig te heropenen, naar
eigen goeddunken, indien niet aan de voorwaarde met betrekking tot de 95 %drempel is voldaan, maar er afstand van doet (in geval van niet-naleving van een of
meer Inbrengverbintenis(sen). In dat geval dient Bieder zijn voornemen kenbaar te
maken binnen vijf (5) Werkdagen na het einde van de Initiële Aanvaardingsperiode.
Indien het Aanbod na de Aanvaardingsperiode vrijwillig wordt heropend, wordt
deze binnen tien (10) Werkdagen na publicatie van de resultaten van de Initiële
Aanvaardingsperiode heropend voor een bijkomende aanvaardingsperiode van ten
minste vijf (5) Werkdagen en niet meer dan vijftien (15) Werkdagen. In geen geval
zal de totale duur van de gehele Initiële Aanvaardingsperiode en een vrijwillige
heropening van het Aanbod meer dan tien (10) weken bedragen.
(iv)

Schrapping van beursnotering
Na de afsluiting van het Aanbod zal de Bieder overwegen en behoudt zich het recht
voor om de schrapping van de Aandelen op Euronext Growth Brussel aan te vragen
in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Indien een Uitkoopbod, zoals bedoeld in Rubriek 6.4(d) van dit Prospectus, wordt
gelanceerd, volgt de schrapping automatisch op de afsluiting van het Uitkoopbod,
overeenkomstig artikel 43, § 4 van het Overnamebesluit.
Indien de Vennootschap binnen drie (3) maanden na de afsluiting van de laatste
Aanvaardingsperiode een verzoek tot de notering (bij vermelding van de Bieder)
indient en op voorwaarde dat het Uitkoopbod, zoals bedoeld in Rubriek 6.4(d) van
dit Prospectus, nog niet is afgerond, is de Bieder verplicht het Aanbod binnen tien
(10) Werkdagen na een dergelijke inleiding te heropenen, voor een nieuwe
aanvaardingsperiode tussen vijf (5) en vijftien (15) Werkdagen, overeenkomstig
artikel 35, 2 van het Overnamebesluit.

(v)

Recht om te verkopen
Indien (i) de Bieder en zijn Verbonden Personen na het Aanbod of de heropening
ervan ten minste 95 % van de stemrechtverlenende effecten (d.w.z. de Aandelen)
van de Vennootschap bezitten en ten gevolge van het Aanbod, stemrechtverlenende
effecten (d.w.z. de Aandelen) die ten minste 90 % van het aan het Aanbod
onderworpen kapitaal vertegenwoordigen en (ii) de Bieder het Uitkoopbod niet
initieert, zoals uiteengezet in Rubriek 6.4(d) van dit Prospectus, kan elke
Effectenhouder de Bieder verzoeken zijn Aandelen te kopen, met inachtneming van
de voorwaarden van het Aanbod, in overeenstemming met artikel 44 van het
Overnamebesluit.
De Aandeelhouders die hun verkooprecht willen uitoefenen, dienen hun verzoek
binnen drie (3) maanden na afloop van de laatste Aanvaardingsperiode bij de Bieder
in te dienen door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.

6.5

Intenties van Bieder

(a)

Doelstellingen van de Bieder
De onmiddellijke doelstelling van het Aanbod is dat EPAM 100 % van de Aandelen van
Emakina verwerft.

(b)

Redenen voor het doen van het Aanbod
De overname van Emakina vertegenwoordigt een belangrijke transactie voor EPAM en is
volledig in overeenstemming met de strategie en ambitie van EPAM om een
toonaangevende wereldwijde speler te worden in de end-to-end transformatiesector.
Emakina biedt cruciale nieuwe capaciteiten en regio's aan EPAM's al sterke en
snelgroeiende aanbod in CX-transformatie, digitale producten, digitale platformen en
geïntegreerde consulting.
Dankzij de combinatie wil EPAM haar vermogen vergroten om zinvolle en meetbare
bedrijfswaarde te genereren voor haar klanten (en die van Emakina), om haar geografische
bereik uit te breiden en haar schaalgrootte in EMEA te vergroten. EPAM verwacht met
succes te kunnen groeien en te kunnen investeren in de gecombineerde bedrijven die
inkomstensynergieën vaststellen van EUR 22 miljoen in 2022 en tegen 2025 een niveau van
EUR 90 tot 95 miljoen bereiken dankzij de verwachte voordelen van de integratie,
waaronder:
•

uitbreiding van de beoogde klant-stakeholders van EPAM tot de CMO en de heads
of business -- belangrijkste klanten van Emakina en omgekeerd een uitbreiding van
de belangrijkste stakeholders van Emakina met daaronder CTO en CIO, -- pijlers
van EPAM - die het vermogen van beide organisaties om de relaties met bestaande
accounts uit te breiden, aanzienlijk zullen vergroten, maar ook worden opgenomen
in de overweging met tot nog toe ontoegankelijke klantenorganisaties;

•

toename van de creatieve vaardigheden van Emakina met het digitale platform van
EPAM, mobiel, cloud, data, beveiliging en productontwikkeling om de omvang,
schaal en handhaving van de klantenbasis van Emakina aanzienlijk uit te breiden;

•

volledig nieuwe klanten- en inkomstenmogelijkheden voor EPAM via de digitale
marketing, e-commerce, branding en communicatiediensten van Emakina die
onmiddellijk in EMEA kunnen worden gerealiseerd en in de toekomst kunnen
worden geëxporteerd naar Noord-Amerika - wat naar verwachting zal resulteren in
grotere gemiddelde accountgroottes voor EPAM en het vermogen van EPAM om
de bedrijfswaarde die het aan klanten levert, uit te breiden;

•

aanzienlijke toename van de creatieve, digitale en consulting capaciteiten van
EPAM in de markt via de Emakina-agentschappenteams om onmiddellijk een
impact te creëren op het vermogen van EPAM om bestaande accounts te laten
groeien en nieuwe activiteiten binnen te halen;

•

EPAM voorzien van commercieel georiënteerde senior leiders van Emakina die
gevestigd zijn in strategische EMEA-markten waar EPAM momenteel niet
vertegenwoordigd is -- zodat EPAM zowel haar relatie met actieve klanten in deze
regio's kan versterken, als sterkere voet aan de grond kan krijgen voor toekomstige
groei.

•

uitbreiding van de diversiteit aan de sectormix van EPAM, die momenteel in EMEA
wordt gewogen naar financiële diensten, media en technologie, door de omzet in
consumenten, retail en luxe te verhogen;

•

versterking van de allianties van zowel EPAM als Emakina met belangrijke
gemeenschappelijke partners, waaronder Adobe, Sitecore, Google Cloud Platform,
AWS, Microsoft, Salesforce.com en vele anderen;

•

versterking van het algemene merk van EPAM in EMEA (evenals wereldwijd) door
het halo-effect van Emakina's reputatie als creatief powerhouse en omgekeerd het
algemene merk van Emakina te verbeteren door associatie met EPAM's welbekende
expertise in engineering en succes in bedrijfstransformaties - waardoor er meer
mogelijkheden ontstaan om deel te nemen aan grootschalige nieuwe onderzoeken
en een hogere win / conversiegraad.

Ook is EPAM van mening dat de synergie van EPAM en Emakina een win-winsituatie voor
werknemers kan creëren door eerder onbenutte kansen open te trekken om zinvolle
carrièremogelijkheden te creëren, en zowel EPAM als Emakina een veel aantrekkelijkere
werkgever te maken voor potentiële nieuwe werknemers.
(c)

EPAM's intenties met betrekking tot Emakina
EPAM is voornemens Emakina te handhaven als aparte rechtspersoon georganiseerd en
bestaand naar Belgisch recht, met hoofdkantoor in België.
EPAM is voornemens om de beursnotering van het Emakina-aandeel te schrappen.
EPAM is momenteel niet van plan een materiële herstructurering of reorganisatie van
Emakina uit te voeren. Emakina zal echter met EPAM's bestaande Digital Engagement
Solution Practice samenwerken, waar ze zullen samenwerken aan nieuwe doelen,
gezamenlijke uitvoering, het formuleren van nieuwe aanbiedingen en het delen van best
practices.
(i)

De positie van Emakina binnen EPAM na de succesvolle afronding van het
Aanbod
EPAM is op datum van dit Prospectus niet van plan om een materiële
herstructurering of reorganisatie van Emakina uit te voeren.

(ii)

Impact op de tewerkstelling in Emakina
EPAM hecht veel belang aan de vaardigheden en ervaring van het managementteam
en medewerkers van Emakina en hun voortdurende rol in het succes van Emakina.
Daarom is EPAM niet van plan om het managementteam in enig materieel opzicht
te veranderen. EPAM is van mening dat de werknemers en het management van de
uitgebreide onderneming zullen profiteren van de toegenomen kansen die een
dergelijke combinatie zou brengen. EPAM wil ervoor zorgen dat Emakina haar
medewerkers een omgeving blijft bieden waarin zij zich kunnen blijven ontplooien.
EPAM is op datum van dit Prospectus niet van plan de huidige arbeidsvoorwaarden
binnen Emakina te wijzigen. Bovendien kan het Aanbod een positieve impact
hebben op de werkgelegenheid binnen Emakina indien er bijvoorbeeld synergieën
kunnen worden gecreëerd en geografische expansie kan worden gerealiseerd. Het
doel van EPAM voor de medewerkers van Emakina is uiteindelijk om door de
verdere ontwikkeling van de onderneming van Emakina nieuwe werkgelegenheid
te creëren. Het is EPAM's hoop en verwachting dat de overgrote meerderheid van
de Emakina medewerkers achter de waarden van EPAM kunnen staan voor een
langdurige samenwerking en wederzijdse voordelen.

(iii)

Impact op het hoger management van Emakina
(i)

na de Initiële Betaaldatum is het de bedoeling dat:

(ii)

(A)

de volgende leden van het bestuur van Emakina hun functie zullen
neerleggen als lid van het bestuur van Emakina en eventuele andere
raden van bestuur van een vennootschap van de Groep waar ze lid
van zijn: Denis Steisel, Brice Le Blévennec, Pierre Gatz en
Kadragroupe SA, vertegenwoordigd door Didier De Jaeger;

(B)

de volgende leden van het bestuur van Emakina in hun functie
blijven: Karim Chouikri, Anne Pinchart, Clife consulting Ltd,
vertegenwoordigd door Daisy Foquet en Cécile Coune;

(C)

Cécile Coune tevens zal worden benoemd in het Appointment and
Remuneration Committee ter vervanging van Kadragroupe SA,
vertegenwoordigd door Didier De Jaeger; en

(D)

Anatoly Roytman 7 zal worden benoemd door coöptatie in het
bestuur van Emakina als niet-uitvoerend bestuurder, onder
voorbehoud van bevestiging van zijn benoeming door de algemene
vergadering van aandeelhouders van Emakina.

na het voorgenomen Uitkoopbod en schrapping van de beursnotering van
de aandelen van Emakina is het de bedoeling dat de statuten van Emakina
worden gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen met het nietbeursgenoteerde
vennootschapsregime
en
onder
meer
de
bestuurssamenstelling te verminderen tot Karim Chouikri, Anatoly
Roytman en Jason Peterson 8, onder voorbehoud van bevestiging van hun
benoeming door de algemene vergadering van de aandeelhouders van
Emakina.

Na de voltooiing van het Aanbod is EPAM voornemens drie bestuurders in de raad
van bestuur van Emakina te hebben, twee Emakina-bestuursleden naast Karim
Chouikri, die blijft fungeren als uitvoerend bestuurder van Emakina.
(iv)

Dividendbeleid
EPAM is momenteel niet van plan om in de toekomst dividenden uit te keren.

(v)

Intenties van EPAM met betrekking tot de statuten van Emakina
Momenteel plant EPAM geen wijzigingen in de statuten van Emakina, met
uitzondering van hetgeen vereist of passend is in het kader van een toekomstige
afsplitsing van Emakina na een Uitkoopbod, al naargelang het geval, zoals vermeld
onder Rubriek 6.5(c)(iii) van dit Prospectus.

(vi)

Voordelen voor aandeelhouders
Aangezien het Aanbod gestructureerd is als een volledig aanbod in contanten, is het
belangrijkste en onmiddellijke voordeel van het Aanbod voor Aandeelhouders de
Biedprijs en de premie die door een dergelijke prijs wordt geïmpliceerd.
De Biedprijs vormt ook een mogelijkheid voor Aandeelhouders om onmiddellijke
en verzekerde liquiditeit te verkrijgen.

7
8

Anatoly Roytman is Head of Retail and Consumer, Europe voor EPAM.
Jason Peterson is Senior Vice President, Chief Financial Officer en Treasurer voor EPAM.

6.6

Regelmatigheid en geldigheid van het Aanbod

(a)

Beslissing van de Bieder om het Aanbod te lanceren
Op basis van een besluit van de raad van bestuur van de Bieder tijdens haar vergadering op
13 augustus 2021 heeft de raad van bestuur van de Bieder besloten het Aanbod op de
Vennootschap te lanceren.

(b)

Vereisten van artikel 3 van het Overnamebesluit
Het Aanbod wordt uitgebracht overeenkomstig de vereisten van artikel 3 van het
Overnamebesluit, te weten:

(c)

(i)

de Bieder is voornemens alle Aandelen in de Vennootschap te verwerven;

(ii)

de onvoorwaardelijke en onherroepelijke beschikbaarheid van de middelen die
nodig zijn voor de betaling van de Biedprijs voor alle Aandelen waarop het Aanbod
betrekking heeft, in de vorm van het eigen vermogen van de Bieder dat beschikbaar
is op een bankrekening van de Bieder (waarvoor BNP Paribas Fortis nv op 18
augustus 2021 een certificaat aan de FSMA heeft voorgelegd); deze gelden worden
geblokkeerd om de betaling van de Biedprijs te waarborgen voor alle Aandelen
waarop het Aanbod van toepassing is en die uitsluitend aan dat doel worden
toegewezen;

(iii)

het Aanbod en haar voorwaarden voldoen aan de toepasselijke wetgeving, in het
bijzonder de Overnamewet en het Overnamebesluit. De Bieder is van mening dat
deze voorwaarden, in het bijzonder de Biedprijs, van die aard zijn dat de Bieder zijn
doel kan bereiken;

(iv)

de Bieder verbindt zich er voor zover het hem betreft toe om zijn best te doen om
het Aanbod te voltooien;

(v)

de Loketbank zal de ontvangst van Aanvaardingsformulieren, direct of indirect,
organiseren en ervoor zorgen dat de Biedprijs wordt betaald (zie Rubriek 6.9 van
dit Prospectus).

Goedkeuring door de toezichthouder
De FSMA heeft de Engelse versie van het Prospectus op 13 oktober 2021 goedgekeurd, in
overeenstemming met artikel 19 § 3 van de Overnamewet. Deze goedkeuring houdt geen
evaluatie of beoordeling in van de verdienstelijkheid of kwaliteit van het Aanbod of de
positie van de Bieder.

6.7

Aanvaarding van het Aanbod en eigendom van de Aandelen

(a)

Aanvaarding van het Aanbod
Aandeelhouders kunnen hun Aandelen in het Aanbod aanmelden door het daartoe bestemde
Aanvaardingsformulier in te vullen, te ondertekenen en in te dienen in overeenstemming
met de instructies zoals vermeld in het formulier uiterlijk om 16.00 uur (Belgische tijd) op
29 oktober 2021, of een eventuele latere datum als bij verlenging bekend kan worden
gemaakt, of een eventuele eerdere datum die door de financiële tussenpersoon van de
betreffende Effectenhouder kan bepaald worden.

Aanvaarding van het Aanbod kan kosteloos geschieden aan BNP Paribas Fortis SA, die
optreedt als Loketbank in het kader van het Aanbod, door middel van het indienen van het
Aanvaardingsformulier. De aandeelhouders die hun aanvaarding registreren bij een
financiële tussenpersoon die niet de Loketbank is, moeten zich informeren over eventuele
extra kosten die deze partijen in rekening brengen en zijn verantwoordelijk voor de betaling
van dergelijke bijkomende vergoedingen.
Dergelijke andere financiële tussenpersonen dienen, indien van toepassing, de in het
Prospectus beschreven procedures in acht te nemen.
Aandeelhouders die houder zijn van Aandelen in gedematerialiseerde vorm en die hun
Aandelen in het Aanbod willen inschrijven, geven de financiële tussenpersoon opdracht,
indien dergelijke gedematerialiseerde Aandelen gehouden zijn, om de aangeboden
Aandelen rechtstreeks over te dragen van hun effectenrekening bij de Loketbank aan de
Bieder.
Aandeelhouders die houder zijn van Aandelen op naam zullen van de Vennootschap een
brief ontvangen met vermelding van de procedure die Aandeelhouders moeten volgen om
hun Aandelen op naam in het Aanbod aan te bieden.
Aandeelhouders die houder zijn van zowel Aandelen op naam als gedematerialiseerde
Aandelen moeten twee afzonderlijke Aanvaardingsformulieren invullen: (i) een formulier
voor het indienen van de Aandelen op naam aan de Loketbank en (ii) een formulier voor de
aan de financiële tussenpersoon te verstrekken gedematerialiseerde Aandelen, indien
dergelijke gedematerialiseerde Aandelen worden aangehouden.
(b)

Eigendom van de Aandelen
Aandeelhouders die hun Aandelen aanbieden verklaren en garanderen dat (i) zij eigenaar
zijn van de aangemelde Aandelen, (ii) zij de vereiste bevoegdheid en capaciteit hebben om
het Aanbod te aanvaarden, en (iii) de aangemelde Aandelen vrij zijn van bezwaring,
vordering, zekerheidsrecht of belang.
Indien de Aandelen door twee of meer personen worden gehouden, dienen de houders
gezamenlijk het Aanvaardingsformulier te ondertekenen.
Indien op de Aandelen een vruchtgebruik rust, dienen de vruchtgebruiker en de blote
eigenaar het Aanvaardingsformulier gezamenlijk te ondertekenen.
Indien de Aandelen verpand zijn, dienen de pandhouder en de pandgever het
Aanvaardingsformulier gezamenlijk te ondertekenen, met dien verstande dat de pandhouder
geacht wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand te hebben gedaan van het
pandrecht en het pandrecht op de Aandelen heeft vrijgegeven.
Indien de Aandelen bezwaard zijn of onderworpen zijn aan een last, vordering,
zekerheidsrecht of belang, dienen de Zekerheidshouder en alle begunstigden van die last,
vordering, dat zekerheidsrecht of dat belang gezamenlijk het Aanvaardingsformulier te
ondertekenen, met dien verstande dat deze begunstigden worden geacht onvoorwaardelijk
en onherroepelijk afstand te hebben gedaan van enige last, vordering, zekerheidsrecht of
belang met betrekking tot de Aandelen.
Het risico en de eigendom van Aandelen die geldig zijn aangemeld tijdens de Initiële
Aanvaardingsperiode of een volgende Aanvaardingsperiode gaat op de Initiële Betaaldatum
over op het moment dat de Biedprijs door de Loketbank namens de Bieder wordt betaald

(d.w.z. op het moment dat de rekening van de Bieder voor dergelijke doeleinden wordt
afgeschreven) (zie rubriek 6.9 van dit Prospectus).
(c)

Latere verhoging van de Biedprijs
Overeenkomstig artikel 25, 2° van het Overnamebesluit zal een verhoging van de Biedprijs
gedurende de Aanvaardingsperiode ook van toepassing zijn op Aandeelhouders die hun
Aandelen reeds voorafgaand aan de verhoging van de Biedprijs bij de Bieder hebben
aangemeld.

(d)

Intrekking van het Aanbod
In overeenstemming met artikel 25, 1° van het Overnamebesluit kunnen Aandeelhouders
die het Aanbod tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode hebben aanvaard, gedurende de
Initiële Aanvaardingsperiode alsnog hun aanvaarding intrekken.
Om een aanvaarding rechtsgeldig in te trekken, dient een schriftelijke kennisgeving
rechtstreeks te worden gericht aan de financiële tussenpersoon bij wie de Aandeelhouders
het Aanvaardingsformulier hebben ingediend, met vermelding van het aantal Aandelen
waarvoor de aanvaarding wordt ingetrokken. Aandeelhouders die Aandelen op naam
houden, worden door de Vennootschap op de hoogte gesteld van de te volgen procedure om
hun aanvaarding in te trekken. Indien de Aandeelhouders een financiële tussenpersoon die
niet de Loketbank is, van de terugtrekking op de hoogte stelt, is deze financiële
tussenpersoon verplicht en verantwoordelijk om de Loketbank tijdig op de hoogte te stellen
van de intrekking. Een dergelijke kennisgeving van de Loketbank dient uiterlijk om 16.00
uur (Belgische tijd) plaats te vinden op 29 oktober 2021 of, al naargelang het geval, op de
in betreffend(e) kennisgeving en/of persbericht te vermelden datum.
Aandeelhouders die hun Aandelen gedurende de Initiële Aanvaardingsperiode rechtsgeldig
hebben aangemeld, kunnen hun aanvaarding na afloop van de Initiële Aanvaardingsperiode
niet intrekken.

6.8

Publicatie van de resultaten van het Aanbod
In overeenstemming met de artikelen 32 en 33 van het Overnamebesluit zal de Bieder
binnen vijf (5) Werkdagen na het einde van de Initiële Aanvaardingsperiode (i) de resultaten
van de Initiële Aanvaardingsperiode publiceren, samen met het aantal Aandelen dat de
Bieder en zijn Verbonden Personen aanhouden als gevolg van het Aanbod, en (ii) vermelden
of aan de voorwaarden van het Aanbod is voldaan en, zo niet, of van de voorwaarden is
afgezien.
Indien het Aanbod wordt heropend zoals beschreven in Rubriek 6.4(d) van dit Prospectus,
zal de Bieder binnen vijf (5) Werkdagen na het einde van de nieuwe Aanvaardingsperiode
de resultaten publiceren van de relevante heropening en het aantal Aandelen dat door de
Bieder en de aan hem Verbonden Personen wordt gehouden als gevolg van de heropening.
Deze aankondigingen worden gedaan viaeen persbericht, dat ook beschikbaar zal zijn op de
volgende
websites:
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
en
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer en op de website van de Vennootschap
(www.emakinga.group) en de Bieder (www.epam.com).

6.9

Datum en modaliteiten van betaling van de Biedprijs
De Bieder zal de Biedprijsbetalen aan de Aandeelhouders die tijdens de Initiële
Aanvaardingsperiode hun Aandelen geldig hebben aangemeld, uiterlijk op de tiende (10de)
Werkdag volgend op de publicatie van de resultaten van het Aanbod tijdens de Inititiële
Aanvangsperiode.
De Biedprijs voor Aandelen waarop wordt ingeschreven in het kader van een heropening
van het Aanbod, zoals beschreven in Rubriek 6.4(d) van dit Prospectus, wordt uiterlijk op
de vijfde (5de) Werkdag betaald na de publicatie van de resultaten van de betreffende
Aanvaardingsperiode(s).
Betaling van de Biedprijs aan Aandeelhouders die het Aanbod rechtsgeldig hebben
aanvaard, geschiedt zonder voorwaarden of beperkingen door overmaking op de door de
Aandeelhouder in het Aanvaardingsformulier aangegeven bankrekening.
De Bieder zal de belasting op beursverrichtingen dragen. De Loketbank zal geen provisie,
vergoeding of andere kosten aan de Aandeelhouders in rekening brengen in verband met het
Aanbod.
Aandeelhouders die hun aanvaarding registreren bij een andere financiële tussenpersoon
dan de Loketbank, dienen zich te informeren over eventuele extra kosten die deze
tussenpersonen in rekening brengen en zijn zelf verantwoordelijk voor de betaling.

6.10

Tegenbod en hoger bod
In geval van een tegenbod en/of een hoger bod (waarvan de prijs ten minste 5 % hoger moet
zijn dan de Biedprijs) in overeenstemming met artikel 37 tot en met 41 van het
Overnamebesluit, wordt de Initiële Aanvaardingsperiode verlengd tot het verstrijken van de
Aanvaardingsperiode van dit tegenbod.
In geval van een geldig en voordeliger tegenbod en/of hoger bod hebben alle
Aandeelhouders die hun Aandelen reeds in het Aanbod hadden aangemeld, het recht hun
herroepingsrecht uit te oefenen in overeenstemming met artikel 25, 1° van het
Overnamebesluit en de procedure beschreven in Rubriek 6.7(d) van dit Prospectus.
Indien de Bieder naar aanleiding van een tegenbod in staat is een hoger bod uit te brengen,
dan komt deze hogere prijs ten goede aan alle Aandeelhouders, ook degenen die het Aanbod
hebben aanvaard, in overeenstemming met artikel 25, 2° van het Overnamebesluit (zie ook
Rubriek 6.7(c) van dit Prospectus).

6.11

Overige aspecten van het Aanbod

(a)

Beschikbaarheid van de benodigde middelen
Zoals vereist in artikel 3 van het Overnamebesluit, staan de voor de betaling van de
Offerteprijs benodigde middelen ter beschikking van de Bieder in de vorm van het eigen
vermogen van de Bieder dat beschikbaar is op een bankrekening van de Bieder.
EPAM is voornemens het bod te financieren met liquide middelen. Het kassaldo op de
balans van EPAM per 30 juni 2021 bedroeg USD 1,28B (EUR 1,08B tegen 0,85
omrekeningsratio).

EPAM is van mening dat het Aanbod niet materieel zal zijn voor EPAM gezien de nominale
impact ervan op de balans of winst- en verliesrekening van EPAM. De omzet van Emakina
in 2020 zou iets meer dan 4 % van het gecombineerde bedrijf zijn geweest, of in 2021 iets
meer dan 3 %.
(b)

Memorie van Antwoord
De raad van bestuur van de Vennootschap heeft een Memorie van Antwoord opgesteld in
overeenstemming met de Overnamewet en het Overnamebesluit, dat na goedkeuring van
het Memorie van Antwoord van de FSMA beschikbaar zal zijn op de volgende websites:
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen en www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
en op de websites van de Vennootschap (www.emakina.group) en de Bieder
(www.epam.com). Het Memorie van Antwoord is kosteloos verkrijgbaar op papier op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap of door een verzoek per e-mail te sturen naar
fds@emakina.com.

(c)

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Het Aanbod en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen de Bieder en de
Aandeelhouders zijn onderworpen aan het Belgische recht en met name aan de
Overnamewet en het Overnamebesluit.
Het Marktenhof (la Cour des marchés / the Market Court) is bevoegd kennis te nemen van
geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit Aanbod.

7.

Fiscale behandeling van het Aanbod

7.1

Voorafgaande opmerkingen
Dit artikel bevat een samenvatting van bepaalde fiscale overwegingen die per de datum van
dit Prospectus van toepassing zijn op de overdracht van Aandelen in het Aanbod naar
Belgisch fiscaal recht en is niet bedoeld om alle fiscale overwegingen die van belang kunnen
zijn voor de beslissing om de Aandelen in het Aanbod aan te bieden gedetailleerd te
omschrijven.
Deze samenvatting is gebaseerd op belastingwetgeving, regelgeving en administratieve
interpretaties zoals van kracht op de datum van dit Prospectus en is onderhevig aan
wijzigingen in de toepasselijke belastingwetgeving, waaronder wijzigingen met
terugwerkende kracht.
Aandeelhouders dienen te begrijpen dat, als gevolg van ontwikkelingen in de wet of de
praktijk, de uiteindelijke fiscale gevolgen anders kunnen zijn dan hieronder vermeld.
Deze samenvatting beoogt niet alle fiscale gevolgen van de belegging in, de eigendom en
de vervreemding van de Aandelen te behandelen, en houdt geen rekening met de specifieke
omstandigheden van bepaalde Aandeelhouders, waarvan sommige onderworpen kunnen
zijn aan bijzondere regels, of de belastingwetgeving van een ander land dan België. Deze
samenvatting beschrijft niet de fiscale behandeling van Aandeelhouders die onderworpen
zijn aan bijzondere regels, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, instellingen voor
collectieve belegging, handelaars in effecten of valuta's, personen die Aandelen houden of
zullen houden als een positie in een straddle, aandelen-herinkooptransactie,
conversietransacties, synthetische effecten of andere geïntegreerde financiële transacties. In
deze samenvatting wordt niet ingegaan op de lokale belastingen die verschuldigd kunnen
zijn in verband met een belegging in de Aandelen, anders dan Belgische lokale toeslagen
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Aandeelhouders die nadere informatie nodig hebben over de Belgische en buitenlandse
fiscale gevolgen van de overdracht van Aandelen in het Aanbod, worden verzocht hun eigen
financieel en belastingadviseur te raadplegen.
Betekenissen in het kader van deze samenvatting:
(a)

een ingezetene betekent een persoon die onderworpen is aan de Belgische
inkomstenbelasting (d.w.z. een persoon die zijn woonplaats in België heeft of zijn
zetel van vermogen heeft in België of een persoon die voor de toepassing van de
Belgische belastingwetgeving met een ingezetene wordt gelijkgesteld);

(b)

een ingezeten vennootschap betekent een vennootschap die onderworpen is aan de
Belgische vennootschapsbelasting (d.w.z. een vennootschap die haar
hoofdvestiging, haar administratieve zetel of zetel van het bestuur in België heeft
en die niet is uitgesloten van het toepassingsgebied van de Belgische
vennootschapsbelasting);

(c)

een ingezeten rechtspersoon betekent een entiteit die onderworpen is aan
Belgische inkomstenbelasting op rechtspersonen (d.w.z. een rechtspersoon anders
dan een vennootschap die onderworpen is aan de Belgische
vennootschapsbelasting, wiens hoofdvestiging of plaats van beheer of administratie
is gevestigd in België);

(d)

inwoner betekent een ingezetene, een ingezeten vennootschap of een ingezeten
rechtspersoon;

(e)

een niet-ingezetene betekent elke persoon die geen Belgische ingezetene is.

7.2

Belastingheffing over de overdracht van Aandelen

(a)

Ingezetenen
In beginsel is een ingezetene die in het kader van het normale beheer van zijn/haar
privéboedel een meerwaarde op de verkoop van de Aandelen realiseert, niet
belastingplichtig. Vermogensverliezen op dergelijke Aandelen zijn niet fiscaal aftrekbaar.
Vermogenswinsten die door een particulier worden gerealiseerd worden echter belast tegen
33 procent. (plus lokale toeslagen) indien de vermogenswinst geacht wordt te zijn
gerealiseerd buiten het kader van het normale beheer van de privéboedel van de persoon.
Vermogensverliezen zijn in dat geval echter niet fiscaal aftrekbaar.
Bovendien worden vermogenswinsten behaald door Belgische ingezetenen bij de
vervreemding van de Aandelen, buiten de uitoefening van een beroepsactiviteit, aan een
niet-ingezeten vennootschap (of entiteit die is opgericht in een vergelijkbare rechtsvorm),
aan een vreemde staat (of een van zijn politieke onderafdelingen of plaatselijke autoriteiten)
of aan een niet-ingezeten rechtspersoon, telkens gevestigd buiten de EER, in beginsel belast
tegen een tarief van 16,5 procent. (plus lokale toeslagen) indien de in België woonachtige
persoon op enig moment in de vijf jaar voorafgaand aan de verkoop direct of indirect, alleen
of met zijn/haar echtgenoot of met bepaalde verwanten, een aanmerkelijk aandelenbelang
in de Vennootschap bezit (d.w.z. een aandelenbelang van meer dan 25 procent in de
Vennootschap). Vermogensverliezen zijn in dat geval echter niet fiscaal aftrekbaar.

Natuurlijke personen die in België voor professionele doeleinden Aandelen van de
Vennootschap houden, zijn belastbaar tegen de normale progressieve persoonlijke
inkomstenbelastingtarieven (plus lokale toeslagen) over eventuele vermogenswinsten die
behaald worden bij de verkoop van de Aandelen, met uitzondering van: (i)
vermogenswinsten op Aandelen die worden gerealiseerd in het kader van de staking van
activiteiten, die belastbaar zijn tegen een afzonderlijk tarief van 10 procent of 16,5 procent.
(afhankelijk van de omstandigheden) of (ii) Aandelen die langer dan vijf jaar worden
gehouden, die belast zijn tegen 16,5 procent, vermeerderd met lokale toeslagen.
Vermogensverliezen op de Aandelen die door Belgische ingezetenen worden geleden en die
de Aandelen voor professionele doeleinden houden, zijn in principe fiscaal aftrekbaar.
(b)

Ingezeten rechtspersonen
Vermogenswinsten behaald op de Aandelen door een rechtspersoon die onderworpen is aan
de inkomstenbelasting van rechtspersonen zijn in beginsel niet belastbaar.
Vermogenswinsten gerealiseerd bij vervreemding van (een deel van) een substantiële
deelneming in een Belgische vennootschap (d.w.z. een deelneming die meer dan 25 procent
van het aandelenkapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt op enig moment in de
laatste vijf jaar voorafgaand aan de vervreemding) kan echter onder bepaalde
omstandigheden onderworpen zijn aan inkomstenbelasting in België tegen een tarief van
16,5 procent.
Vermogensverliezen op Aandelen die door Belgische binnenlandse rechtspersonen worden
geleden, zijn niet fiscaal aftrekbaar.

(c)

Ingezeten vennootschappen
Belgische ingezetene vennootschappen zijn normaliter niet onderworpen aan Belgische
vermogensbelasting op winsten gerealiseerd bij de verkoop van de Aandelen, mits aan de
volgende voorwaarden (de "Voorwaarden") is voldaan:
(a)

de fiscale voorwaarde: de voorwaarden met betrekking tot de belastingheffing over
de onderliggende uitgekeerde inkomsten, zoals omschreven in artikel 203 ITC, zijn
vervuld;

(b)

de deelnemingsvoorwaarde: de in België gevestigde vennootschap houdt Aandelen
die ten minste 10 procent van het aandelenkapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen of een deelneming in de Vennootschap met een
verkrijgingswaarde van ten minste EUR 2.500.000;

(c)

de permanentievoorwaarde: de Aandelen werden of zullen gedurende een
ononderbroken periode van ten minste één jaar in volle eigendom gehouden
(worden).

Indien niet aan een of meer van de Voorwaarden wordt voldaan, is een vermogenswinst
behaald op de Aandelen belastbaar tegen het standaard vennootschapsbelastingtarief van 25
procent, tenzij het verlaagde vennootschapsbelastingtarief van 20 procent van toepassing is.
Vermogensverliezen op de Aandelen die door Belgische vennootschappen worden geleden,
zijn in de regel niet aftrekbaar.
Aandelen die worden gehouden in de handelsportefeuilles van Belgische in aanmerking
komende kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheermaatschappijen van

instellingen voor collectieve belegging zijn onderworpen aan een ander regime. De
vermogenswinsten op dergelijke Aandelen zijn belastbaar tegen het gewone
vennootschapsbelastingtarief
van
25
procent,
tenzij
het
verlaagde
vennootschapsbelastingtarief van 20 procent van toepassing is, en de vermogensverliezen
op die Aandelen zijn fiscaal aftrekbaar. Interne overboekingen van en naar de
handelsportefeuille worden gelijkgesteld met realisatie.
(d)

Niet-ingezetenen
Niet-ingezeten natuurlijke personen, vennootschappen of entiteiten zijn in principe niet
onderworpen aan Belgische inkomstenbelasting op vermogenswinsten behaald bij
vervreemding van de Aandelen, tenzij de Aandelen worden gehouden als onderdeel van een
onderneming die in België wordt geleid via een vaste basis in België of een Belgische vaste
inrichting. In een dergelijk geval gelden dezelfde beginselen als beschreven met betrekking
tot Belgische natuurlijke personen (die de Aandelen voor professionele doeleinden houden),
Belgische vennootschappen of Belgische binnenlandse rechtspersonen die onderworpen
zijn aan de belasting van Belgische rechtspersonen.
Niet-ingezeten natuurlijke personen, die de Aandelen niet voor professionele doeleinden
gebruiken en die hun fiscale woonplaats hebben in een land waarmee België geen
belastingverdrag heeft gesloten of waarmee België een belastingverdrag heeft gesloten dat
de bevoegdheid om vermogenswinsten op de Aandelen aan België te belasten, zouden
belastingplichtig kunnen zijn in België, indien de vermogenswinsten in België worden
verkregen of ontvangen, en voortvloeien uit transacties die die moeten worden beschouwd
als speculatief of buiten het normale beheer van iemands privévermogen vallen, of in geval
van vervreemding van een belangrijke deelneming in een Belgische vennootschap, zoals
vermeld in de fiscale behandeling van de vervreemding van de Aandelen door Belgische
natuurlijke personen (zie hierboven). Dergelijke niet-ingezetenen kunnen daarom verplicht
zijn aangifte in te dienen, en dienen zich te wenden tot de eigen belastingadviseur.

7.3

Taks op beursverrichtingen
De aankoop en de verkoop en elke andere verwerving of overdracht tegen vergoeding van
bestaande Aandelen (secundaire markttransacties) is onderworpen aan de Belgische taks op
de beursverrichtingen (taxe sur les opérations de bourse / tax on stock exchange
transactions)indien (i) deze wordt aangegaan of uitgevoerd in België via een professionele
tussenpersoon, of (ii) geacht wordt te zijn aangegaan of uitgevoerd in België, dit is het geval
indien de opdracht direct of indirect wordt gegeven aan een buiten België gevestigde
professionele tussenpersoon, hetzij door natuurlijke personen met gewone verblijfplaats in
België, hetzij door rechtspersonen voor rekening van hun zetel of vestiging in België (beide
aangeduid als een "Belgische Belegger").
De taks op de beursverrichtingen wordt geheven tegen een tarief van 0,35 procent van de
koopsom, gemaximeerd op EUR 1.600 per transactie en per partij.
Deze belasting is afzonderlijk verschuldigd door elke partij bij de transactie en elk van deze
wordt geïncasseerd door de professionele tussenpersoon. Indien de opdracht echter direct of
indirect wordt gegeven aan een buiten België gevestigde professionele tussenpersoon, zal
de belasting in beginsel verschuldigd zijn door de Belgische Belegger, tenzij die Belgische
Belegger kan aantonen dat de belasting reeds is betaald. In het laatste geval dient de
buitenlandse professionele tussenpersoon ook aan iedere cliënt (die een opdracht geeft) een
kwalificerend orderafschrift (bordereau / order statement) te verstrekken, uiterlijk op de
werkdag na de dag waarop de betreffende transactie tot stand is gekomen. De kwalificerende
orderafschriften dienen in serie genummerd te zijn en een duplicaat dient te worden bewaard

door de financiële tussenpersoon. Het duplicaat kan worden vervangen door een in serie
genummerde dagvermelding. Als alternatief kunnen professionele tussenpersonen
gevestigd buiten België, onder bepaalde voorwaarden en formaliteiten, een Belgische
fiscaal vertegenwoordiger op de beurs aanstellen ("Fiscaal Vertegenwoordiger op de
Beurs"), die aansprakelijk zal zijn voor de taks op de beursverrichtingen met betrekking tot
de transacties uitgevoerd via de professionele tussenpersoon en voor het voldoen aan de
rapportageverplichtingen en de verplichtingen met betrekking tot het orderafschrift in dat
verband. Indien een dergelijke Fiscaal Vertegenwoordiger op de Beursde verschuldigde taks
op de beursverrichtingen heeft betaald, zal de Belgische belegger, conform het
bovenstaande, niet langer de schuldenaar van de taks op de beursverrichtingenzijn.
Er is geen taks op de beursverrichtingenverschuldigd over transacties die door de volgende
partijen zijn aangegaan, mits zij voor eigen rekening optreden: (i) professionele
tussenpersonen beschreven in artikel 2, 9° en 10° van de Wet van 2 augustus 2002
betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten; (ii)
verzekeringsmaatschappijen beschreven in artikel 2, §1 van de Wet van 9 juli 1975
betreffende het toezicht op verzekeringsmaatschappijen; (iii) pensioeninstellingen bedoeld
in artikel 2, 1° van de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de
pensioeninstellingen; (iv) instellingen voor collectieve belegging; (v) gereglementeerde
vastgoedvennootschappen en (vi) niet-ingezetenen van België op voorwaarde dat zij aan
hun financiële tussenpersoon in België een certificaat verstrekten ter bevestiging van hun
status in het buitenland.
De Bieder zal de belasting op beursverrichtingen dragen.

Lijst van Bijlagen bij het Prospectus:
1.

Aanvaardingsformulier

2.
Geconsolideerde jaarrekening van de Bieder per 31 december 2020 en de bijbehorende
accountantsverklaring
3.

Documenten door verwijzing opgenomen in het Prospectus

4.

Memorie van Antwoord

Schedule 1 – Aanvaardingsformulier
Aanvaardingsformulier Aandelen op naam
Uiterlijk 29 oktober 2021 om 16.00 uur CET, of op elke latere datum aangekondigd in geval van
verlenging, in te vullen en te verzenden aan de Loketbank (BNP Paribas Fortis SA) op het volgende
e-mailadres cfcm-ecm@bnpparibasfortis.com
AANVAARDINGSFORMULIER UITSLUITEND VOOR AANDELEN OP NAAM
Aanvaardingsformulier voor het voorwaardelijke vrijwillige openbare overnamebod in
contanten, eventueel gevolgd door een door EPAM Systems, Inc. (de Bieder) uitgegeven
uitkoopbod op alle door Emakina SA uitgegeven Aandelen die niet reeds door de Bieder
worden gehouden
Ondergetekenden:
Rechtspersoon:
Naam:
Adres
van
de
maatschappelijke zetel:
Rechtsgeldig
vertegenwoordigd door:

(1)

Naam:
Functie:

(2)

Naam:
Functie:

Natuurlijke persoon:
Volledige naam:
woonplaats:
Verklaren, na kennis van het Prospectus te hebben genomen, wat volgt:
(a)

Ik ga akkoord met de voorwaarden van de Aanbieding zoals beschreven in het Prospectus;

(b)

Ik ga akkoord met de overdracht aan de Bieder van de Aandelen die in dit
Aanvaardingsformulier zijn vermeld en die ik volledig bezit, in overeenstemming met de
voorwaarden van het Prospectus, tegen de Biedprijs die overeenkomt met een contante
betaling van EUR 29,66 per Aandeel;

(c)

Ik geef mijn Aandelen over in overeenstemming met de in het Prospectus beschreven
aanvaardingsprocedure; en

(d)

Ik erken dat alle garanties en verplichtingen die ik met betrekking tot de overdracht van mijn
Aandelen zou hebben gedaan, in overeenstemming met het Prospectus in dit
Aanvaardingsformulier zijn opgenomen.

Aandeel
Aantal

………………….

Formulier

Instructies

Aandelen op naam

Aan dit Aanvaardingsformulier zijn de
volgende documenten gehecht:
•

een bewijs van inschrijving van
mijn Aandelen op naam in het
aandelenregister
van
de
Vennootschap; en

•

voor natuurlijke personen: een
kopie van mijn identiteitskaart of
paspoort, met inbegrip van een
voorbeeldhandtekening; of

•

voor
rechtspersonen:
een
gecertificeerde kopie van de
Statuten van de Aandeelhouder,
een bewijs van bevoegdheid om
de
Aandeelhouder
te
vertegenwoordigen
van
de
personen
die
dit
Aanvaardingsformulier hebben
ondertekend,
indien
van
toepassing een volmacht, en een
kopie van de identiteitskaart of
het paspoort, inclusief een
voorbeeldhandtekening van de
persoon/personen die bevoegd
is/zijn om de Aandeelhouder die
dit Aanvaardingsformulier heeft
(hebben)
ondertekend,
te
vertegenwoordigen

Ik verzoek hierbij om (i) deze Aandelen
aan de Bieder over te dragen, (ii) de
overdracht
van
deze
Aandelen
rechtsgeldig te registreren in het
aandelenregister van de Vennootschap en
ik machtig daartoe iedere bestuurder van
de Vennootschap en de Bieder, ieder
afzonderlijk handelend en met het recht
van substitutie, om het aandelenregister
van de Vennootschap in mijn naam en
namens mij te ondertekenen en al hetgeen
daarvoor nodig of nuttig is te doen.

Hierbij verzoek ik u om op de Initiële Betaaldatum de Biedprijs voor de overdracht van de in dit
Aanvaardingsformulier genoemde Aandelen op mijn rekening bij te schrijven:
Naam van de bank:
IBAN:
BIC/SWIFT:
Ik ben mij van bewust van hetgeen volgt:
(a)

Om geldig te zijn, dient dit Aanvaardingsformulier uiterlijk op de laatste dag van de Initiële
Aanvaardingsperiode (zoals van tijd tot tijd verlengd), te worden verzonden naar de
Loketbank op het volgende e-mailadres cfcm-ecm@bnppparibasfortis.com, in
overeenstemming met de toepasselijke aanvaardingsprocedure zoals beschreven in het
Prospectus (rubriek 6.7(a)), d.w.z. 29 oktober 2021 om 16.00 uur CET;

(b)

ik ben rechtsgeldig bevoegd om mijn Aandelen over te dragen en alle hiervoor vereiste
machtigingen, formaliteiten of procedures zijn rechtsgeldig verkregen en zijn met succes
verkregen, aanvaard, voltooid en/of ondertekend;

(c)

(i) indien de Aandelen eigendom zijn van twee of meer personen, dient het
Aanvaardingsformulier door al die personen gezamenlijk te worden ondertekend; (ii) indien
op de Aandelen een recht van vruchtgebruik rust, dient het Aanvaardingsformulier door de
vruchtgebruiker en de naakte eigenaar gezamenlijk te worden ondertekend (iii) indien op de
Aandelen een pandrecht rust, dient het Aanvaardingsformulier door de pandgever en de
pandhouder gezamenlijk te worden ondertekend, met dien verstande dat de pandgever
geacht wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand te hebben gedaan van het
pandrecht en het pandrecht op de betreffende Aandelen heeft vrijgegeven (iv) indien de
Aandelen bezwaard zijn of onderworpen zijn aan een last, vordering, zekerheidsrecht of
belang, dan dienen de Aandeelhouder en alle begunstigden van die last, vordering,
zekerheidsrecht of belang gezamenlijk het Aanvaardingsformulier uit te voeren, met dien
verstande dat deze begunstigden worden geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand
te hebben gedaan van enige last, vordering, zekerheidsrecht of belang met betrekking tot die
Aandelen;

(d)

er worden mij geen kosten in rekening gebracht voor het aanvaarden van het Aanbod
aangezien dit Aanvaardingsformulier rechtstreeks bij de Loketbank wordt ingediend;

(e)

de aanvaarding van het Aanbod dat tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode is gedaan, kan
tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode worden ingetrokken door middel van een
schriftelijke kennisgeving rechtstreeks, aan de Loketbank, onder vermelding van het aantal
Aandelen dat wordt ingetrokken. Voor zover ik aandelen op naam houd, zal ik door de
Vennootschap worden geïnformeerd over de procedure tot intrekking van mijn aanvaarding.
Deze kennisgeving van intrekking moet worden gedaan uiterlijk op 29 oktober om 16.00
uur of, in voorkomend geval, op de in de betreffende kennisgeving en/of persbericht te
bepalen datum; en

(f)

de Bieder zal de belasting op beursverrichtingen dragen.

Ik bevestig dat ik alle informatie heb ontvangen die nodig is om een volledig geïnformeerd besluit
te nemen over het al dan niet inschrijven van mijn Aandelen in het Aanbod. Ik ben mij ten volle
bewust van de rechtmatigheid van het Aanbod en de daaraan verbonden risico's en heb navraag

gedaan naar de belastingen die ik verschuldigd zou kunnen zijn in verband met de verkoop van mijn
Aandelen aan de Bieder, welke belastingen ik alleen zal dragen.
Tenzij anders vermeld, hebben de in dit Aanvaardingsformulier gebruikte termen dezelfde betekenis
als in het Prospectus.
Aldus in tweevoud opgemaakt te (plaats): ___________________________
Op (datum): ____________________
De Aandeelhouder

Loketbank

(handtekening)

(handtekening)

(naam, voornaam, bedrijfsnaam)

(financiële tussenpersoon)

Aanvaardingsformulier Gedematerialiseerde Aandelen
In te vullen en in tweevoud in te dienen bij de financiële tussenpersoon waar de gedematerialiseerde
Aandelen uiterlijk om 16.00 uur op 29 oktober worden gehouden, of een zodanige latere datum als
bij een verlenging bekend kan worden gemaakt, of zoveel eerder als door de financiële
tussenpersoon kan worden bepaald
AANVAARDINGSFORMULIER UITSLUITEND VOOR GEDEMATERIALISEERDE
AANDELEN
Aanvaardingsformulier voor het voorwaardelijke vrijwillige openbare overnamebod in
contanten, eventueel gevolgd door een door EPAM Systems, Inc. (de Bieder) uitgegeven
uitkoopbod op alle door Emakina SA uitgegeven Aandelen die niet reeds door de Bieder
worden gehouden
Ondergetekenden:
Rechtspersoon:
Naam:
Adres
van
de
maatschappelijke zetel:
Rechtsgeldig
vertegenwoordigd door:

(1)

Naam:
Functie:

(2)

Naam:
Functie:

Natuurlijke persoon:
Volledige naam:
woonplaats:
Verklaren, na kennisname van het Prospectus te hebben gehad, wat volgt:
(a)

Ik ga akkoord met de voorwaarden van de Aanbieding zoals beschreven in het Prospectus;

(b)

Ik ga akkoord met de overdracht aan de Bieder van de Aandelen die in dit
Aanvaardingsformulier zijn vermeld en die ik volledig bezit, in overeenstemming met de
voorwaarden van het Prospectus, tegen de Biedprijs die overeenkomt met een contante
betaling van EUR 29,66 per Aandeel;

(c)

Ik geef mijn Aandelen over in overeenstemming met de in het Prospectus beschreven
aanvaardingsprocedure; en

(d)

Ik erken dat alle garanties en verplichtingen die ik met betrekking tot de overdracht van mijn
Aandelen zou hebben gedaan, in overeenstemming met het Prospectus in dit
Aanvaardingsformulier zijn opgenomen.

Aandeel
Aantal

………………….

Formulier

Instructies

Gedematerialiseerde
aandelen

Deze Aandelen zijn beschikbaar op mijn
effectenrekening, waarvan de gegevens als volgt
zijn:
Naam bank: .........................
IBAN:..........................................
BIC/SWIFT:..................................
Hierbij geef ik opdracht aan de financiële
tussenpersoon bij wie ik mijn gedematerialiseerde
Aandelen heb en machtig ik elke bestuurder van
de Vennootschap en de Bieder, elk afzonderlijk
handelend en met het recht van vervanging, deze
Aandelen onmiddellijk over te dragen van mijn
effectenrekening naar de rekening van de
Overnemende Centrale Agent.

Hierbij verzoek ik u om op de Initiële Betaaldatum de Biedprijs voor de overdracht van de in dit
Aanvaardingsformulier genoemde Aandelen op mijn rekening bij te schrijven:
Naam van de bank:
IBAN:
BIC/SWIFT:
Ik ben mij van bewust van hetgeen volgt:
(a)

Om geldig te zijn, moet dit Aanvaardingsformulier worden ingediend in tweevoud, in
overeenstemming met de toepasselijke aanvaardingsprocedure zoals beschreven in het
Prospectus (rubriek 6.7(a)), bij de Dealer of een andere financiële tussenpersoon uiterlijk op
de laatste dag van de Initiële Aanvaardingsperiode (zoals van tijd tot tijd verlengd), namelijk
16.00 uur op 29 oktober, of een eerdere datum zoals bepaald door de financiële
tussenpersoon;

(b)

ik ben rechtsgeldig bevoegd om mijn Aandelen over te dragen en alle hiervoor vereiste
machtigingen, formaliteiten of procedures zijn rechtsgeldig verkregen en zijn met succes
verkregen, aanvaard, voltooid en/of ondertekend;

(c)

(i) indien de Aandelen eigendom zijn van twee of meer personen, dient het
Aanvaardingsformulier door al die personen gezamenlijk te worden ondertekend; (ii) indien
op de Aandelen een recht van vruchtgebruik rust, dient het Aanvaardingsformulier door de

vruchtgebruiker en de naakte eigenaar gezamenlijk te worden ondertekend (iii) indien op de
Aandelen een pandrecht rust, dient het Aanvaardingsformulier door de pandgever en de
pandhouder gezamenlijk te worden ondertekend, met dien verstande dat de pandgever
geacht wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand te hebben gedaan van het
pandrecht en het pandrecht op de betreffende Aandelen heeft vrijgegeven (iv) indien de
Aandelen bezwaard zijn of onderworpen zijn aan een last, vordering, zekerheidsrecht of
belang, dan dienen de Aandeelhouder en alle begunstigden van die last, vordering,
zekerheidsrecht of belang gezamenlijk het Aanvaardingsformulier uit te voeren, met dien
verstande dat deze begunstigden worden geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand
te hebben gedaan van enige last, vordering, zekerheidsrecht of belang met betrekking tot die
Aandelen;
(d)

aanvaarding van het Aanbod brengt voor mij geen kosten met zich mee, op voorwaarde dat
(i) ik mijn Aandelen rechtstreeks aan de Loketbank aanbied en (ii) mijn gedematerialiseerde
Aandelen op een rekening worden ingeschreven bij de Loketbank;

(e)

ik zal zelf alle kosten dragen die door een andere financiële tussenpersoon dan de Loketbank
in rekening kunnen worden gebracht;

(f)

aanvaarding van het Aanbod dat tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode is gedaan, kan
tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode worden ingetrokken door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan de financiële tussenpersoon bij wie ik mijn
Aanvaardingsformulier heb ingediend, met vermelding van het aantal Aandelen dat wordt
ingetrokken. Indien ik een andere financiële tussenpersoon dan de Loketbank in kennis stel
van mijn terugtrekking, is deze financiële tussenpersoon verplicht en verantwoordelijk om
de Loketbank tijdig op de hoogte te stellen van de intrekking. Deze kennisgeving aan de
Loketbank dient te geschieden uiterlijk om 16.00 uur CET op 29 oktober 2021 of, indien
van toepassing, op de in de betreffende kennisgeving en/of persbericht te bepalen datum; en

(g)

de Bieder zal de belasting op beursverrichtingen dragen.

Ik bevestig dat ik alle informatie heb ontvangen die nodig is om een volledig geïnformeerd besluit
te nemen over het al dan niet inschrijven van mijn Aandelen in het Aanbod. Ik ben mij ten volle
bewust van de rechtmatigheid van het Aanbod en de daaraan verbonden risico's en heb navraag
gedaan naar de belastingen die ik verschuldigd zou kunnen zijn in verband met de verkoop van mijn
Aandelen aan de Bieder, welke belastingen ik alleen zal dragen.
Tenzij anders vermeld, hebben de in dit Aanvaardingsformulier gebruikte termen dezelfde betekenis
als in het Prospectus.
Aldus in tweevoud opgemaakt te (plaats): ___________________________
Op (datum): ____________________
De Aandeelhouder

Loketbank

(handtekening)

(handtekening)

(naam, voornaam, bedrijfsnaam)

(financiële tussenpersoon)

Schedule 2- Geconsolideerde jaarrekening van de Bieder per 31 december 2020 en de
daarbij behorende accountantsverklaring en niet-gecontroleerde geconsolideerde
jaarrekening van de Bieder per 30 juni 2021
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REPORT OF INDEPENDENT REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRM
To the Stockholders and the Board of Directors of EPAM Systems, Inc.
Opinion on the Financial Statements
We have audited the accompanying consolidated balance sheets of EPAM Systems, Inc. and subsidiaries (the “Company”) as of December 31, 2020 and 2019,
the related consolidated statements of income, comprehensive income, changes in stockholders’ equity, and cash flows for each of the three years in the period
ended December 31, 2020, and the related notes and the schedule listed in the Index at Item 15 (collectively referred to as the “financial statements”). In our
opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2020 and 2019, and the results
of its operations and its cash flows for each of the three years in the period ended December 31, 2020, in conformity with accounting principles generally
accepted in the United States of America.
We have also audited, in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States) (PCAOB), the Company's internal
control over financial reporting as of December 31, 2020, based on criteria established in Internal Control - Integrated Framework (2013) issued by the
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission and our report dated February 25, 2021, expressed an unqualified opinion on the
Company's internal control over financial reporting.
Change in Accounting Principle
As discussed in Note 1 to the financial statements, effective January 1, 2019, the Company adopted FASB Accounting Standards Update (“ASU”) 2016-02,
Leases (Topic 842).
Basis for Opinion
These financial statements are the responsibility of the Company’s management. Our responsibility is to express an opinion on the Company’s financial
statements based on our audits. We are a public accounting firm registered with the PCAOB and are required to be independent with respect to the Company in
accordance with the U.S. federal securities laws and the applicable rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and the PCAOB.
We conducted our audits in accordance with the standards of the PCAOB. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the financial statements are free of material misstatement, whether due to error or fraud. Our audits included performing procedures to
assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to error or fraud, and performing procedures that respond to those risks. Such
procedures included examining, on a test basis, evidence regarding the amounts and disclosures in the financial statements. Our audits also included evaluating
the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We
believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.
Critical Audit Matter
The critical audit matter communicated below is the matter arising from the current-period audit of the financial statements that was communicated or required
to be communicated to the audit committee and that (1) relates to accounts or disclosures that are material to the financial statements and (2) involved our
especially challenging, subjective, or complex judgments. The communication of critical audit matters does not alter in any way our opinion on the financial
statements, taken as a whole, and we are not, by communicating the critical audit matter below, providing a separate opinion on the critical audit matter or on
the accounts or disclosures to which it relates.
Revenues — Refer to Notes 1 and 11 to the financial statements
Critical Audit Matter Description
The Company recognizes revenue when control of goods or services is passed to a customer in an amount that reflects the consideration the Company expects
to be entitled to in exchange for those goods or services. Such control may be transferred over time or at a point in time depending on satisfaction of obligations
stipulated by the contract. Total revenues were $2,659 million for the year ended December 31, 2020.
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In 2020, the Company recognized revenue related to contracts with customers, with no single customer accounting for more than 10% of revenues. Although
some of these revenues are recognized under long-term agreements of more than one year, others are negotiated on an annual basis or shorter. Given the number
of customers and the nature of the different customer agreements, auditing revenue was challenging due to the extent of audit effort required to evaluate
whether revenue was recorded in accordance with the terms of the contracts with the Company’s customers.
How the Critical Audit Matter Was Addressed in the Audit
Our audit procedures related to whether revenue was recorded in accordance with the terms of the contracts with the Company’s customers included the
following, among others:
•

We tested the effectiveness of controls over revenue, including management’s controls over (1) the determination of whether an arrangement with a
customer meets the criteria to be considered a contract under ASC 606 and (2) the inputs used in and the mathematical accuracy of the contract
revenue calculations and the terms of the related customer contracts.

•

We selected a sample of recorded revenue transactions and (1) recalculated the amount using the terms of the customer contract and (2) tested whether
the underlying arrangement with the customer met the criteria to be considered a contract under ASC 606 as of the date the revenue was recorded.

•

We selected a sample of hours charged by the Company’s employees in the Company’s internal time tracking system, obtained support for whether
such hours represented services provided to a customer, and tested whether the hours had been properly evaluated for inclusion in the Company’s
revenue calculations.

/s/ DELOITTE & TOUCHE LLP
Philadelphia, Pennsylvania
February 25, 2021
We have served as the Company’s auditor since 2006.
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REPORT OF INDEPENDENT REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRM
To the Stockholders and Board of Directors of EPAM Systems, Inc.
Opinion on Internal Control over Financial Reporting
We have audited the internal control over financial reporting of EPAM Systems, Inc. and subsidiaries (the “Company”) as of December 31, 2020, based on
criteria established in Internal Control - Integrated Framework (2013) issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO). In our opinion, the Company maintained, in all material respects, effective internal control over financial reporting as of December 31, 2020, based on
criteria established in Internal Control - Integrated Framework (2013) issued by COSO.
We have also audited, in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States) (PCAOB), the consolidated
financial statements and financial statement schedule as of and for the year ended December 31, 2020, of the Company and our report dated February 25, 2021,
expressed an unqualified opinion on those financial statements and financial statement schedule.
As described in Management’s Report on Internal Control Over Financial Reporting, management excluded from its assessment the internal control over
financial reporting at acquired businesses as described more fully in Note 2 to the consolidated financial statements, which were acquired during the year ended
December 31, 2020, and whose financial statements constitute 1.5% of total assets and 0.2% of revenues of the consolidated financial statement amounts as of
and for the year ended December 31, 2020. Accordingly, our audit did not include the internal control over financial reporting at acquired businesses as
described more fully in Note 2 to the consolidated financial statements.
Basis for Opinion
The Company’s management is responsible for maintaining effective internal control over financial reporting and for its assessment of the effectiveness of
internal control over financial reporting, included in the accompanying Management’s Report on Internal Control Over Financial Reporting. Our responsibility
is to express an opinion on the Company’s internal control over financial reporting based on our audit. We are a public accounting firm registered with the
PCAOB and are required to be independent with respect to the Company in accordance with the U.S. federal securities laws and the applicable rules and
regulations of the Securities and Exchange Commission and the PCAOB.
We conducted our audit in accordance with the standards of the PCAOB. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether effective internal control over financial reporting was maintained in all material respects. Our audit included obtaining an
understanding of internal control over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, testing and evaluating the design and operating
effectiveness of internal control based on the assessed risk, and performing such other procedures as we considered necessary in the circumstances. We believe
that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
Definition and Limitations of Internal Control over Financial Reporting
A company’s internal control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and
the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company’s internal control over
financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect
the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation
of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in
accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of
unauthorized acquisition, use, or disposition of the company’s assets that could have a material effect on the financial statements.
Because of its inherent limitations, internal control over financial reporting may not prevent or detect misstatements. Also, projections of any evaluation of
effectiveness to future periods are subject to the risk that controls may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance
with the policies or procedures may deteriorate.
/s/ DELOITTE & TOUCHE LLP
Philadelphia, Pennsylvania
February 25, 2021
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(In thousands, except par value)
As of
December 31,
2020

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Short-term investments
Trade receivables and contract assets, net of allowance of $4,886 and $2,920, respectively
Prepaid and other current assets
Total current assets
Property and equipment, net
Operating lease right-of-use assets, net
Intangible assets, net
Goodwill
Deferred tax assets
Other noncurrent assets
Total assets
Liabilities
Current liabilities
Accounts payable
Accrued compensation and benefits expenses
Accrued expenses and other current liabilities
Income taxes payable, current
Operating lease liabilities, current
Total current liabilities
Long-term debt
Income taxes payable, noncurrent
Operating lease liabilities, noncurrent
Other noncurrent liabilities
Total liabilities
Commitments and contingencies (Note 15)
Stockholders’ equity
Common stock, $0.001 par value; 160,000 authorized; 56,128 and 55,208 shares issued, 56,108 and 55,188 shares
outstanding at December 31, 2020 and December 31, 2019, respectively
Additional paid-in capital
Retained earnings
Treasury stock
Accumulated other comprehensive loss
Total stockholders’ equity
Total liabilities and stockholders’ equity

$

$

$

$

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.

F-5

As of
December 31,
2019

1,322,143
60,007
501,062
29,570
1,912,782
169,533
228,672
51,975
211,956
92,454
53,960
2,721,332

$

10,189
294,709
79,690
20,603
60,759
465,950
25,038
43,448
180,604
23,274
738,314

$

7,831
230,035
82,476
9,064
57,542
386,948
25,074
45,878
180,848
9,315
648,063

56
660,771
1,347,880
(177)
(25,512)
1,983,018
2,721,332 $

55
607,051
1,020,590
(177)
(31,374)
1,596,145
2,244,208

$

936,552
9
497,716
39,934
1,474,211
165,259
238,991
56,258
195,043
75,013
39,433
2,244,208
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
(In thousands, except per share data)
2020

Revenues
Operating expenses:
Cost of revenues (exclusive of depreciation and amortization)
Selling, general and administrative expenses
Depreciation and amortization expense
Income from operations
Interest and other income, net
Foreign exchange (loss)/gain
Income before provision for income taxes
Provision for income taxes
Net income
Net income per share:
Basic
Diluted
Shares used in calculation of net income per share:
Basic
Diluted

For the Years Ended December 31,
2019
2018

$

2,659,478

$

1,732,522
484,758
62,874
379,324
3,822
(4,667)
378,479
51,319
327,160 $

$
$

5.87
5.60

$

$
$

55,727
58,446

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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2,293,798

$

1,842,912

1,488,198
457,433
45,317
302,850
8,725
(12,049)
299,526
38,469
261,057 $

1,186,921
373,587
36,640
245,764
3,522
487
249,773
9,517
240,256

4.77
4.53
54,719
57,668

$
$

4.48
4.24
53,623
56,673
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
(In thousands)
2020

Net income
Other comprehensive income/(loss):
Change in foreign currency translation adjustments, net of tax
Change in unrealized gain/(loss) on hedging instruments, net of tax
Defined benefit pension plans - actuarial loss, net of tax
Other comprehensive income/(loss)
Comprehensive income

For the Years Ended December 31,
2019
2018

$

327,160

$

261,057

$

4,498
2,350
(986)
5,862
333,022 $

6,295
3,845
—
10,140
271,197

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.

F-7

$

240,256

$

(21,338)
(2,553)
—
(23,891)
216,365
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN
STOCKHOLDERS’ EQUITY
(In thousands)
Additional
Paid-in
Capital

Common Stock
Shares
Amount

Balance, January 1, 2018
Cumulative effect of the adoption of ASU 2014-09
Adjusted Balance, January 1, 2018
Restricted stock units vested
Restricted stock units withheld for employee taxes
Stock-based compensation expense
Proceeds from stock option exercises
Other comprehensive loss
Net income
Balance, December 31, 2018
Restricted stock issued in connection with
acquisitions (Note 2)
Restricted stock units vested
Restricted stock units withheld for employee taxes
Stock-based compensation expense
Proceeds from stock option exercises
Other comprehensive income
Net income
Balance, December 31, 2019
Cumulative effect of the adoption of ASU 2016-13
Adjusted Balance, December 31, 2019
Restricted stock units vested
Restricted stock units withheld for employee taxes
Stock-based compensation expense
Proceeds from stock option exercises
Other comprehensive income
Net income
Balance, December 31, 2020

52,984 $
—
52,984 $
222
(71)
—
945
—
—
54,080 $

53
—
53
—
—
—
1
—
—
54

19
285
(95)
—
899
—
—
55,188 $
—
55,188 $
327
(106)
—
699
—
—
56,108 $

—
—
—
—
1
—
—
55
—
55
—
—
—
1
—
—
56

$
$

$

$
$

$

Retained
Earnings

Treasury Stock
Shares
Amount

473,874 $ 518,820
—
457
473,874 $ 519,277
—
—
(8,131)
—
44,279
—
34,678
—
—
—
—
240,256
544,700 $ 759,533

20
—
20
—
—
—
—
—
—
20

—
—
—
—
(15,951)
—
41,256
—
37,046
—
—
—
—
261,057
607,051 $1,020,590
—
130
607,051 $1,020,720
—
—
(20,190)
—
47,462
—
26,448
—
—
—
—
327,160
660,771 $1,347,880

—
—
—
—
—
—
—
20
—
20
—
—
—
—
—
—
20

$
$

$

$
$

$

Total
Stockholders’
Equity

(177) $
—
(177) $
—
—
—
—
—
—
(177) $

(17,623) $
—
(17,623) $
—
—
—
—
(23,891)
—
(41,514) $

974,947
457
975,404
—
(8,131)
44,279
34,679
(23,891)
240,256
1,262,596

—
—
—
—
—
—
—
(177) $
—
(177) $
—
—
—
—
—
—
(177) $

—
—
—
—
—
10,140
—
(31,374) $
—
(31,374) $
—
—
—
—
5,862
—
(25,512) $

—
—
(15,951)
41,256
37,047
10,140
261,057
1,596,145
130
1,596,275
—
(20,190)
47,462
26,449
5,862
327,160
1,983,018

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(In thousands)
For the Years Ended December 31,
2020

Cash flows from operating activities:
Net income
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Depreciation and amortization expense
Operating lease right-of-use assets amortization expense
Bad debt expense
Deferred taxes
Stock-based compensation expense
Other
Changes in assets and liabilities:
Trade receivables and contract assets
Prepaid and other assets
Accounts payable
Accrued expenses and other liabilities
Operating lease liabilities
Income taxes payable
Net cash provided by operating activities
Cash flows from investing activities:
Purchases of property and equipment
Purchases of short-term investments
Proceeds from short-term investments
Acquisition of businesses, net of cash acquired (Note 2)
Purchases of non-marketable securities
Other investing activities, net
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities:
Proceeds from stock option exercises
Payments of withholding taxes related to net share settlements of restricted stock units
Repayment of debt (Note 9)
Payment of contingent consideration for previously acquired businesses
Other financing activities, net
Net cash (used in)/provided by financing activities
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash
Net increase in cash, cash equivalents and restricted cash
Cash, cash equivalents and restricted cash, beginning of period
Cash, cash equivalents and restricted cash, end of period

F-9

$

$

327,160

2019

$

261,057

2018

$

240,256

62,874
66,369
2,253
(19,994)
75,238
6,796

45,317
55,859
1,619
(7,764)
72,036
4,764

36,640
—
848
(48,000)
59,188
(1,712)

4,235
6,983
2,428
60,133
(64,453)
14,385
544,407

(87,174)
(7,155)
(1,685)
27,125
(53,419)
(23,127)
287,453

(46,902)
(8,432)
(772)
51,953
—
9,151
292,218

(68,793)
(120,000)
60,009
(18,888)
(20,500)
1,018
(167,154)

(99,308)
—
—
(39,322)
(5,000)
(1,739)
(145,369)

(37,574)
—
418
(74,268)
—
(699)
(112,123)

26,410
(20,132)
(18)
(7,004)
(21)
(765)
9,357
385,845
937,688
1,323,533 $

37,003
(15,503)
(9)
(1,104)
(24)
20,363
3,530
165,977
771,711
937,688 $

34,845
(7,747)
(3,494)
—
(603)
23,001
(14,240)
188,856
582,855
771,711
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(In thousands)
(Continued)
2020

Supplemental disclosure of cash flow information:
Cash paid during the year for:
Income taxes, net of refunds
Interest
Supplemental disclosure of non-cash investing and financing activities
Acquisition-date fair value of contingent consideration issued for acquisition of businesses
Capital expenditures incurred but not yet paid

For the Years Ended December 31,
2019
2018

$
$

54,520
425

$
$

65,306
832

$
$

40,437
777

$
$

7,119
1,582

$
$

3,876
16,921

$
$

8,390
2,140

The following table provides a reconciliation of cash, cash equivalents and restricted cash reported within the consolidated balance sheets:
As of December
31, 2020

Balance sheet classification
Cash and cash equivalents
Restricted cash in Prepaid and other current assets
Restricted cash in Other noncurrent assets
Total restricted cash
Total cash, cash equivalents and restricted cash

$

$

1,322,143
106
1,284
1,390
1,323,533

As of December
31, 2019

$

$

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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936,552
—
1,136
1,136
937,688

As of December
31, 2018

$

$

770,560
14
1,137
1,151
771,711

Table of Contents

EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(In thousands, except per share data and as otherwise disclosed)
1.

BUSINESS AND SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

EPAM Systems, Inc. (the “Company” or “EPAM”) is a leading global provider of digital platform engineering and software development services to
customers located around the world, primarily in North America, Europe, Asia and Australia. The Company’s industry expertise includes financial services,
travel and consumer, software and hi-tech, business information and media, life sciences and healthcare, as well as other emerging industries. The Company is
incorporated in Delaware with headquarters in Newtown, Pennsylvania.
Principles of Consolidation — The consolidated financial statements include the financial statements of EPAM and its subsidiaries. All intercompany
balances and transactions have been eliminated.
Reclassifications — Certain amounts recorded in the prior-period consolidated balance sheets and consolidated statements of cash flows presented have
been reclassified to conform to the current-period financial statement presentation. These reclassifications had no effect on previously reported results of
operations.
Use of Estimates — The preparation of financial statements in conformity with accounting principles generally accepted in the United States requires
management to make estimates and assumptions. These estimates and assumptions affect reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of
contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, as well as revenues and expenses during the reporting period. The Company bases its
estimates and judgments on historical experience, knowledge of current conditions and its beliefs of what could occur in the future, given available information.
Actual results could differ from those estimates, and such differences may be material to the financial statements.
Cash and Cash Equivalents — Cash equivalents are short-term, highly liquid investments and deposits that are readily convertible into cash, with
maturities of three months or less at the date acquired. Highly liquid investments with maturities greater than three months at the date acquired are reported
separately from cash equivalents.
Trade Receivables and Contract Assets — The Company classifies its right to consideration in exchange for deliverables as either a trade receivable or
a contract asset. A trade receivable is a right to consideration that is unconditional (i.e., only the passage of time is required before payment is due) regardless of
whether the amounts have been billed. Trade receivables are stated net of allowance for doubtful accounts. Outstanding trade receivables are reviewed
periodically and allowances are provided for the estimated amount of receivables that may not be collected. The allowance for doubtful accounts is determined
based on historical experience and management’s evaluation of trade receivables. A contract asset is a right to consideration that is conditional upon factors
other than the passage of time. Contract assets primarily relate to unbilled amounts on fixed-price contracts. Contract assets are recorded when services have
been provided but the Company does not have an unconditional right to receive consideration. The Company recognizes an impairment loss when the contract
carrying amount is greater than the remaining consideration receivable, less directly related costs to be incurred.
Property and Equipment — Property and equipment acquired in the ordinary course of the Company’s operations are stated at cost, net of accumulated
depreciation. Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful lives of the assets generally ranging from two to fifty years. Leasehold
improvements are amortized on a straight-line basis over the shorter of the term of the lease or the estimated useful life of the improvement. Maintenance and
repairs are expensed as incurred.
Business Combinations — The Company accounts for business combinations using the acquisition method which requires it to estimate the fair value
of identifiable assets acquired and liabilities assumed, including any contingent consideration, to properly allocate the purchase price to the individual assets
acquired and liabilities assumed in accordance with the Financial Accounting Standards Board (“FASB”) Accounting Standards Codification (“ASC”) Topic
805, Business Combinations. The allocation of the purchase price utilizes significant estimates in determining the fair values of identifiable assets acquired and
liabilities assumed, especially with respect to intangible assets. The significant estimates and assumptions used include the timing and amount of forecasted
revenues and cash flows, anticipated growth rates, customer attrition rates, the discount rate reflecting the risk inherent in future cash flows and the
determination of useful lives for finite-lived assets. There are different valuation models for each component, the selection of which requires considerable
judgment. These determinations will affect the amount of amortization expense recognized in future periods. The Company bases its fair value estimates on
assumptions it believes are reasonable, but recognizes that the assumptions are inherently uncertain. The acquired assets typically include customer
relationships, software, trade names, non-competition agreements, and assembled workforce and as a result, a substantial portion of the purchase price is
allocated to goodwill and other intangible assets.
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If the initial accounting for the business combination has not been completed by the end of the reporting period in which the business combination
occurs, provisional amounts are reported to present information about facts and circumstances that existed as of the acquisition date. Once the measurement
period ends, which in no case extends beyond one year from the acquisition date, revisions to the accounting for the business combination are recorded in
earnings.
All acquisition-related costs, other than the costs to issue debt or equity securities, are accounted for as expenses in the period in which they are incurred.
Changes in the fair value of contingent consideration arrangements that are not measurement period adjustments are recognized in earnings.
Long-Lived Assets — Long-lived assets, such as property and equipment and finite-lived intangible assets, are reviewed for impairment whenever
events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. When the carrying value of an asset is more than the
sum of the undiscounted expected future cash flows, an impairment is recognized. An impairment loss is measured as the excess of the asset’s carrying amount
over its fair value. Intangible assets that have finite useful lives are amortized over their estimated useful lives on a straight-line basis.
Goodwill and Other Indefinite-Lived Intangible Assets — Goodwill and other intangible assets that have indefinite useful lives are accounted for in
accordance with FASB ASC 350, Intangibles — Goodwill and Other. The Company conducts its evaluation of goodwill impairment at the reporting unit level
on an annual basis as of October 31st, and more frequently if events or circumstances indicate that the carrying value of a reporting unit exceeds its fair value.
A reporting unit is an operating segment or one level below. The Company does not have intangible assets other than goodwill that have indefinite useful lives.
Derivative Financial Instruments — The Company enters into derivative financial instruments to manage exposure to fluctuations in certain foreign
currencies. During 2018, for accounting purposes, these foreign currency forward contracts became designated as hedges, as defined under FASB ASC Topic
815, Derivatives and Hedging. The Company measures these foreign currency derivative contracts at fair value on a recurring basis utilizing Level 2 inputs and
recognizes them as either assets or liabilities in its consolidated balance sheets. The Company records changes in the fair value of these hedges in accumulated
other comprehensive income/(loss) until the forecasted transaction occurs. When the forecasted transaction occurs, the Company reclassifies the related gain or
loss on the cash flow hedge to cost of revenues (exclusive of depreciation and amortization). In the event the underlying forecasted transaction does not occur,
or it becomes probable that it will not occur, the Company reclassifies the gain or loss on the underlying hedge into income. If the Company does not elect
hedge accounting, or the contract does not qualify for hedge accounting treatment, the changes in fair value from period to period are recorded in income. The
cash flow impact of derivatives identified as hedging instruments is reflected as cash flows from operating activities. The cash flow impact of derivatives not
identified as hedging instruments is reflected as cash flows from investing activities.
Fair Value of Financial Instruments — The Company makes assumptions about fair values of its financial assets and liabilities in accordance with
FASB ASC Topic 820, Fair Value Measurement, and utilizes the following fair value hierarchy in determining inputs used for valuation:
Level 1 — Quoted prices for identical assets or liabilities in active markets.
Level 2 — Inputs other than quoted prices within Level 1 that are observable either directly or indirectly, including quoted prices in markets that are not
active, quoted prices in active markets for similar assets or liabilities, and observable inputs other than quoted prices such as interest rates or yield curves.
Level 3 — Unobservable inputs reflecting management’s view about the assumptions that market participants would use in pricing the asset or liability.
Where the fair values of financial assets and liabilities recorded in the consolidated balance sheets cannot be derived from an active market, they are
determined using a variety of valuation techniques. These valuation techniques include a net present value technique, comparison to similar instruments with
market observable inputs, option pricing models and other relevant valuation models. To the extent possible, observable market data is used as inputs into these
models but when it is not feasible, a degree of judgment is required to establish fair values.
Changes in the fair value of liabilities could cause a material impact to, and volatility in the Company’s operating results. See Note 4 “Fair Value
Measurements.”
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Accumulated Other Comprehensive Loss — Accumulated other comprehensive loss (“AOCI”) consists of changes in the cumulative foreign currency
translation adjustments and actuarial gains and losses on defined benefit pension plans. In addition, the Company enters into foreign currency exchange
contracts, which are designated as cash flow hedges in accordance with FASB ASC Topic 815, Derivatives and Hedging. Changes in the fair values of these
foreign currency exchange contracts are recognized in AOCI on the Company's consolidated balance sheets until the settlement of those contracts.
Revenue Recognition — Effective January 1, 2018, the Company adopted the Accounting Standard Update (“ASU”) No. 2014-09, Revenue from
Contracts with Customers (Topic 606) as amended using the modified retrospective method. The standard effectively replaced previously existing revenue
recognition guidance (Topic 605) and requires entities to recognize revenue to depict the transfer of promised goods or services in an amount that reflects the
consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services as well as requires additional disclosure about the nature,
amount, timing and uncertainty of revenues and cash flows arising from customer contracts, including significant judgments and changes in judgments.
The Company applied a practical expedient to aggregate the effect of all contract modifications that occurred before the adoption date.
The following table summarizes the impacts of changes in accounting policies after adoption of Topic 606 on the Company’s consolidated Statement of
Income for the year ended December 31, 2018, which primarily resulted from deferring the timing of revenue recognition for contracts that were previously
recognized on a cash basis and recognizing revenues from certain license agreements at a point-in-time rather than over time:
Year Ended December 31, 2018
Balances Without
Adoption of Topic
Effect of Change
As Reported
606
Higher/(Lower)

Revenues
Income from operations
Provision for income taxes
Net income

$
$

1,842,912
245,764

$
$

1,843,159
246,011

$
$

(247)
(247)

$
$

9,517
240,256

$
$

9,572
240,448

$
$

(55)
(192)

The Company recognizes revenues when control of goods or services is passed to a customer in an amount that reflects the consideration the Company
expects to be entitled to in exchange for those goods or services. Such control may be transferred over time or at a point in time depending on satisfaction of
obligations stipulated by the contract. Consideration expected to be received may consist of both fixed and variable components and is allocated to each
separately identifiable performance obligation based on the performance obligation’s relative standalone selling price. Variable consideration usually takes the
form of volume-based discounts, service level credits, price concessions or incentives. Determining the estimated amount of such variable consideration
involves assumptions and judgment that can have an impact on the amount of revenues reported.
The Company derives revenues from a variety of service arrangements, which have been evolving to provide more customized and integrated solutions
to customers by combining software engineering with customer experience design, business consulting and technology innovation services. Fees for these
contracts may be in the form of time-and-materials or fixed-price arrangements. The Company generates the majority of its revenues under time-and-material
contracts, which are billed using hourly, daily or monthly rates to determine the amounts to be charged directly to the customer. The Company applies a
practical expedient and revenues related to time-and-material contracts are recognized based on the right to invoice for services performed.
Fixed-price contracts include maintenance and support arrangements which may exceed one year in duration. Maintenance and support arrangements
generally relate to the provision of ongoing services and revenues for such contracts are recognized ratably over the expected service period. Fixed-price
contracts also include application development arrangements, where progress towards satisfaction of the performance obligation is measured using input or
output methods and input methods are used only when there is a direct correlation between hours incurred and the end product delivered. Assumptions, risks
and uncertainties inherent in the estimates used to measure progress could affect the amount of revenues, receivables and deferred revenues at each reporting
period.
Revenues from licenses which have significant stand-alone functionality are recognized at a point in time when control of the license is transferred to the
customer. Revenues from licenses which do not have stand-alone functionality are recognized over time.
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If there is an uncertainty about the receipt of payment for the services, revenue recognition is deferred until the uncertainty is sufficiently resolved. The
Company applies a practical expedient and does not assess the existence of a significant financing component if the period between transfer of the service to a
customer and when the customer pays for that service is one year or less.
The Company reports gross reimbursable “out-of-pocket” expenses incurred as both revenues and cost of revenues in the consolidated statements of
income and comprehensive income.
Cost of Revenues (Exclusive of Depreciation and Amortization) — Consists principally of salaries, bonuses, fringe benefits, stock-based
compensation, project related travel costs and fees for subcontractors that are assigned to customer projects. Salaries and other compensation expenses of the
Company’s delivery professionals are reported as cost of revenues regardless of whether the employees are actually performing customer services during a
given period.
Selling, General and Administrative Expenses — Consists of expenses associated with promoting and selling the Company’s services and general and
administrative functions of the business. These expenses include the costs of salaries, bonuses, fringe benefits, stock-based compensation, severance, bad debt,
travel, legal and accounting services, insurance, facilities including operating leases, advertising and other promotional activities. In addition, the Company
pays a membership fee of 1% of revenues generated in Belarus to the administrative organization of the Belarus High-Technologies Park.
Stock-Based Compensation — The Company recognizes the cost of its equity settled stock-based incentive awards based on the fair value of the award
at the date of grant, net of estimated forfeitures. The cost is generally expensed evenly over the service period, unless otherwise specified by the award
agreement. The service period is the period over which the employee performs the related services, which is normally the same as the vesting period. Equitybased awards that do not require future service are expensed immediately. Quarterly, the forfeiture assumption is adjusted and such adjustment may affect the
timing of recognition of the total amount of expense recognized over the vesting period. Stock-based awards that do not meet the criteria for equity
classification are recorded as liabilities and adjusted to fair value at the end of each reporting period.
Income Taxes — The provision for income taxes includes federal, state, local and foreign taxes. Deferred tax assets and liabilities are recognized for the
estimated future tax consequences of temporary differences between the financial statement carrying amounts and their respective tax bases. Deferred tax assets
and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the year in which the temporary differences are expected to be
reversed. Changes to enacted tax rates would result in either increases or decreases in the provision for income taxes in the period of changes.
The realizability of deferred tax assets is primarily dependent on future earnings. The Company evaluates the realizability of deferred tax assets and
recognizes a valuation allowance when it is more likely than not that all, or a portion of, deferred tax assets will not be realized. A reduction in estimated
forecasted results may require that we record valuation allowances against deferred tax assets. Once a valuation allowance has been established, it will be
maintained until there is sufficient positive evidence to conclude that it is more likely than not that the deferred tax assets will be realized. A pattern of
sustained profitability will generally be considered as sufficient positive evidence to reverse a valuation allowance. If the allowance is reversed in a future
period, the income tax provision will be correspondingly reduced. Accordingly, the increase and decrease of valuation allowances could have a significant
negative or positive impact on future earnings.
The United States subjects corporations to taxes on Global Intangible Low-Taxed Income (“GILTI”) earned by certain foreign subsidiaries. The
Company elected to provide for the tax expense related to GILTI in the year the tax is incurred.
Earnings per Share (“EPS”) — Basic EPS is computed by dividing income available to common shareholders by the weighted-average number of
shares of common stock outstanding during the period. Diluted earnings per share is computed by dividing income available to common shareholders by the
weighted-average number of shares of common stock outstanding during the period, increased by the number of additional shares of common stock that would
have been outstanding if the potentially dilutive securities had been issued. Potentially dilutive securities include outstanding stock options, unvested restricted
stock and unvested restricted stock units (“RSUs”). The dilutive effect of potentially dilutive securities is reflected in diluted earnings per share by application
of the treasury stock method.
Foreign Currency Translation — Assets and liabilities of consolidated foreign subsidiaries whose functional currency is not the U.S. dollar are
translated into U.S. dollars at period-end exchange rates and revenues and expenses are translated into U.S. dollars at daily exchange rates. The adjustment
resulting from translating the financial statements of such foreign subsidiaries into U.S. dollars is reflected as a cumulative translation adjustment and reported
as a component of accumulated other comprehensive income/(loss).
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For consolidated foreign subsidiaries whose functional currency is the U.S. dollar, transactions and balances denominated in the local currency are
foreign currency transactions. Foreign currency transactions and balances related to non-monetary assets and liabilities are remeasured to the functional
currency of the subsidiary at historical exchange rates while monetary assets and liabilities are remeasured to the functional currency of the subsidiary at
period-end exchange rates. Foreign currency exchange gains or losses from remeasurement are included in income in the period in which they occur.
Risks and Uncertainties — As a result of its global operations, the Company may be subject to certain inherent risks.
Concentration of Credit — Financial instruments that potentially subject the Company to concentration of credit risk consist primarily of cash, cash
equivalents, short-term investments and trade receivables. The Company maintains cash, cash equivalents and short-term investments with financial
institutions. The Company believes its credit policies reflect normal industry terms and business risk and there is no expectation of non-performance by the
counterparties.
The Company has cash in banks in Belarus, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Armenia, Georgia and Uzbekistan, where the banking sector remains subject
to periodic instability. Banking and other financial systems generally do not meet the banking standards of more developed markets, and bank deposits made by
corporate entities are not insured. As of December 31, 2020, $146.2 million of total cash was kept in banks in these countries, of which $52.9 million was held
in Belarus. In this region, and particularly in Belarus, a banking crisis, bankruptcy or insolvency of banks that process or hold the Company’s funds, may result
in the loss of deposits or adversely affect the Company’s ability to complete banking transactions in the region, which could adversely affect the Company’s
business and financial condition. Cash in this region is used for the operational needs of the local entities and cash balances change with the operating needs of
these entities. The Company regularly monitors cash held in these countries and, to the extent the cash held exceeds amounts required to support its operations
in these countries, the Company distributes the excess funds into markets with more developed banking sectors.
Trade receivables are generally dispersed across many customers operating in different industries; therefore, concentration of credit risk is limited.
Historically, credit losses and write-offs of trade receivables have not been material to the consolidated financial statements. If any of our customers enter
bankruptcy protection or otherwise take steps to alleviate their financial distress, including distress resulting from the COVID-19 pandemic, the Company’s
credit losses and write-offs of trade receivables could increase, which would negatively impact its results of operations.
Foreign currency risk — The Company’s global operations are conducted predominantly in U.S. dollars. Other than U.S. dollars, the Company generates
revenues in various currencies, principally, euros, British pounds, Russian rubles, Swiss francs, and Canadian dollars and incurs expenditures principally in
Russian rubles, Polish zlotys, euros, Swiss francs, Hungarian forints, British pounds, Indian rupees, Chinese yuan renminbi and Mexican pesos.
The Company’s international operations expose it to foreign currency exchange rate changes that could impact translations of foreign denominated assets
and liabilities into U.S. dollars and future earnings and cash flows from transactions denominated in different currencies. The Company is exposed to
fluctuations in foreign currency exchange rates primarily related to trade receivables from sales in foreign currencies and cash outflows for expenditures in
foreign currencies. The Company’s results of operations, primarily revenues and expenses denominated in foreign currencies, can be affected if any of the
currencies, which are used materially in the Company’s business, appreciate or depreciate against the U.S. dollar. The Company has a hedging program
whereby it entered into a series of foreign exchange forward contracts with durations of twelve months or less that are designated as cash flow hedges of
forecasted Russian ruble, Polish zloty and Indian rupee transactions.
Interest rate risk — The Company’s exposure to market risk is influenced by the changes in interest rates received on cash and cash equivalent deposits
and short-term investments and paid on any outstanding balance on the Company’s borrowings, mainly under the 2017 Credit Facility, which is subject to a
variety of rates depending on the type and timing of funds borrowed (See Note 9 “Long-Term Debt”). The Company does not believe it is exposed to material
direct risks associated with changes in interest rates related to these deposits and borrowings.
Adoption of New Accounting Standards
Unless otherwise discussed below, the adoption of new accounting standards did not have a material impact on the Company’s consolidated financial
position, results of operations, and cash flows.
Measurement of Credit Losses on Financial Instruments — In June 2016, the Financial Accounting Standards Board (“FASB”) issued Accounting
Standards Update (“ASU”) 2016-13, Financial Instruments—Credit Losses (Topic 326): Measurement of Credit Losses on Financial Instruments.
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The amendments in this update changed how companies measure and recognize credit impairment for many financial assets. The new credit loss model
requires companies to immediately recognize an estimate of credit losses expected to occur over the remaining life of the financial assets (including trade
receivables) that are in the scope of the update. The update also made amendments to the current impairment model for held-to-maturity and available-for-sale
debt securities and certain guarantees. The Company adopted Topic 326, effective January 1, 2020, using a modified-retrospective approach through a
cumulative effect adjustment to retained earnings as of the beginning of the period of adoption. As a result of the adoption of Topic 326, the Company recorded
an immaterial reduction to its allowance for doubtful accounts for trade receivables and contract assets.
Leases — In February 2016, the FASB issued ASU 2016-02, Leases (“Topic 842”). The standard supersedes previously existing lease guidance (Topic
840) and requires entities to recognize all leases, with the exception of leases with a term of twelve months or less, on the balance sheet as right-of-use assets
(“RoU Assets”) and lease liabilities. The guidance also changes disclosure requirements with a focus on providing information that will enable users of
financial statements to assess the amount, timing and uncertainty of cash flows arising from leases.
The Company adopted Topic 842, effective January 1, 2019, using the optional transition approach, which allows the Company to apply the provisions
of the standard at the effective date without adjusting the comparable periods and carry forward disclosures under previously existing guidance for those
periods presented within the Company’s financial statements.
The Company determines if an arrangement is a lease or contains a lease at inception. The Company performs an assessment and classifies the lease as
either an operating lease or a financing lease at the lease commencement date with a right-of-use asset and a lease liability recognized in the consolidated
balance sheet under both classifications. The Company does not have finance leases that are material to the Company’s consolidated financial statements.
Lease liabilities are initially measured at the present value of lease payments not yet paid. The present value is determined by applying the readily
determinable rate implicit in the lease or, if not available, the incremental borrowing rate of the lessee. The Company determines the incremental borrowing rate
of the lessee on a lease-by-lease basis by developing an estimated centralized U.S. dollar borrowing rate for a fully collateralized obligation with a term similar
to the lease term and adjusts the rate to reflect the incremental risk associated with the foreign currency in which the lease is denominated. The development of
this estimate includes the use of recovery rates, U.S. risk-free rates, foreign currency/country base rate yields, and a synthetic corporate credit rating of the
Company developed using regression analysis. Lease agreements of the Company may include options to extend or terminate the lease and the Company
includes such options in the lease term when it is reasonably certain that the Company will exercise that option. RoU Assets are recognized based on the initial
measurement of the lease liabilities plus initial direct costs less lease incentives and, according to the guidance for long-lived assets, RoU Assets are reviewed
for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Lease expense for operating
leases is recognized on a straight-line basis over the lease term.
The Company elected a practical expedient to account for lease and non-lease components together as a single lease component. The Company also
elected the short-term lease recognition exemption for all classes of lease assets with an original term of twelve months or less. As part of the transition, the
Company elected a package of practical expedients allowing it to carry forward historical accounting for any expired or existing contracts that are or contain
lease contracts, including classification of such contracts and initial direct costs associated with them.
The adoption of Topic 842 on January 1, 2019 resulted in the recognition of RoU Assets for operating leases of $177.6 million and operating lease
liabilities of $173.9 million. The adoption of Topic 842 did not have a material impact on the consolidated statement of income and comprehensive income,
consolidated statement of changes in stockholders’ equity or the consolidated statement of cash flows.
See Note 8 “Leases” in the condensed consolidated financial statements for additional information regarding leases.
Pending Accounting Standards
From time to time, new accounting pronouncements are issued by the FASB or other standards-setting bodies that the Company will adopt according to
the various timetables the FASB specifies. The Company believes the impact of recently issued standards that are not yet effective will not have a material
impact on its consolidated financial position, results of operations and cash flows upon adoption.
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2.

ACQUISITIONS

Continuum — On March 15, 2018, the Company acquired all of the outstanding equity of Continuum Innovation LLC together with its subsidiaries
(“Continuum”) to enhance the Company’s consulting capabilities as well as its digital and service design practices. Continuum, headquartered in Boston with
offices located in Milan, Seoul, and Shanghai, focuses on four practices including strategy, physical and digital design, technology and its Made Real Lab. The
acquisition of Continuum added approximately 125 design consultants to the Company’s headcount. In connection with the Continuum acquisition, the
Company paid $52.5 million of cash and committed to making a cash earnout payment with a maximum amount payable of $3.1 million, subject to attainment
of specified performance targets in the 12 months after the acquisition date. See Note 4 “Fair Value Measurements” for more information regarding this earnout
payment.
Think — On November 1, 2018, the Company acquired all of the equity interests of Think Limited (“Think”), a digital transformation agency
headquartered in London, UK. This acquisition is intended to strengthen EPAM’s digital and organizational consulting capabilities in the UK and Western
European markets and enhance the Company’s global product and design offerings. In connection with the Think acquisition, the Company paid $26.3 million
at closing and committed to making a cash earnout payment with a maximum amount payable based on exchange rates at the date of acquisition of $8.2 million
subject to attainment of specified performance targets in the 12 months after the acquisition date. During the year ended December 31, 2019, the Company paid
$0.2 million of net true-up payments which increased the purchase price. See Note 4 “Fair Value Measurements” for more information regarding the earnout
payment.
test IO — On April 30, 2019, the Company acquired 100% of the equity interests of a crowdtesting company, test IO GmbH, and its subsidiary (“test
IO”). In connection with the test IO acquisition, the Company paid $17.3 million of cash.
The following table summarizes the estimated fair values of the assets acquired and liabilities assumed as of the date of acquisition as updated for any
changes as of December 31, 2019 for Continuum and Think and as of December 31, 2020 for test IO:
Continuum

Cash and cash equivalents
Trade receivables and contract assets
Prepaid and other current assets
Goodwill
Intangible assets
Property and equipment and other noncurrent assets
Total assets acquired
Accounts payable, accrued expenses and other current liabilities
Long-term debt (Note 9)
Other noncurrent liabilities
Total liabilities assumed

$

$
$

$
$

Net assets acquired

2,251
9,139
936
26,617
14,450
8,902
62,295
3,746
3,220
490
7,456
54,839

Think

$

$
$

$
$

2,344
2,637
900
20,477
6,882
1,214
34,454
2,025
—
—
2,025
32,429

test IO

$

$
$

$
$

663
621
150
11,926
6,219
305
19,884
993
—
1,568
2,561
17,323

During 2018, the Company adjusted initially recognized intangible assets acquired with Continuum and their useful lives, recognized an additional
intangible asset in the form of a favorable lease, removed a noncurrent liability associated with an initially recognized unfavorable lease and revised the initial
fair value of contingent consideration. The Company also finalized a working capital adjustment that resulted in cash collection in the amount of $0.1 million
reducing the original amount of the net assets acquired. These adjustments resulted in a corresponding decrease to the originally recognized value of acquired
goodwill. During the first quarter of 2019, the Company finalized the fair value of the assets acquired and liabilities assumed in the acquisition of Continuum
and no additional adjustments were recorded.
During 2019, the Company recorded purchase price adjustments which increased the original purchase price for Think by $0.2 million, with a
corresponding adjustment to net assets acquired. In addition, the Company recorded a $1.5 million increase in deferred tax assets and other insignificant
adjustments to other accounts with corresponding decreases to goodwill. During the fourth quarter of 2019, the Company finalized the fair value of the assets
acquired and liabilities assumed in the acquisition of Think.
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During 2019, the Company recorded purchase price adjustments which increased the original purchase price for test IO and adjusted related working
capital accounts increasing the original amount of the net assets acquired by $0.1 million. In addition, for the test IO acquisition, the Company reduced the
value of acquired intangible assets by $0.1 million with a corresponding increase to goodwill. During the second quarter of 2020, the Company finalized the
fair value of the assets acquired and liabilities assumed in the acquisition of test IO and recorded insignificant purchase price adjustments to various accounts
with corresponding net decreases to goodwill of $0.2 million.
The following table presents the estimated fair values and useful lives of intangible assets acquired from Continuum, Think, and test IO as of the date of
acquisition and updated for any changes during the years ended December 31, 2019 for Continuum and Think and December 31, 2020 for test IO:
Continuum
Weighted
Average Useful
Life (in years)
Amount

Customer relationships
Favorable lease
Software
Contract royalties
Trade names
Total

6.5
11.2
—
8
5

$

$

5,800
5,500
—
1,900
1,250
14,450

Think
Weighted
Average Useful
Life (in years)

7
—
—
—
5

Amount

$

$

6,117
—
—
—
765
6,882

test IO
Weighted
Average Useful
Life (in years)
Amount

7
—
6
—
4

$

$

2,456
—
3,461
—
302
6,219

In connection with the adoption of Topic 842, effective January 1, 2019, the Company reclassified the favorable lease intangible asset to Operating lease
right-of-use assets.
The goodwill recognized as a result of the acquisitions is attributable primarily to strategic and synergistic opportunities related to the consulting and
design businesses, the assembled workforces acquired and other factors. The goodwill acquired as a result of the Continuum acquisition is expected to be
deductible for income tax purposes while the goodwill acquired as a result of the Think and test IO acquisitions is not expected to be deductible for income tax
purposes.
Pro forma results of operations have not been presented because the effect of the acquisitions on the Company’s consolidated financial statements was
not material individually or in the aggregate.
Other 2019 Acquisitions — During the year ended December 31, 2019, the Company completed four additional acquisitions with an aggregate cash
purchase price of $24.8 million and committed to making cash earnout payments with a maximum amount payable of $3.0 million subject to attainment of
specified performance targets ranging from 12 months to 24 months after the respective acquisition dates. These acquisitions increased EPAM’s educational
service and platform offerings and expanded the Company’s geographical reach, as well as added $7.5 million in intangible assets, consisting mainly of
customer relationships. Pro forma results of operations have not been presented because the effect of these acquisitions on the Company’s consolidated
financial statements was not material individually or in the aggregate.
2020 Acquisitions — During the year ended December 31, 2020, the Company completed two acquisitions with an aggregate purchase price of $22.5
million including contingent consideration with an aggregate acquisition-date fair value of $5.3 million. The Company committed to making contingent
consideration payments with a maximum aggregate amount payable of $18.6 million subject to attainment of specified performance targets in the first and
second calendar years after the respective acquisition dates. These acquisitions increased EPAM’s software and service capabilities and expanded EPAM’s
offerings in financial services as well as added $7.3 million of intangible assets, consisting mainly of customer relationships. Revenues generated by these
acquisitions totaled $6.0 million for the year ended December 31, 2020. Pro forma results of operations have not been presented because the effect of these
acquisitions on the Company’s consolidated financial statements was not material individually or in the aggregate.
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3.

GOODWILL AND INTANGIBLE ASSETS, NET
Goodwill by reportable segment was as follows:
North America

Balance as of January 1, 2019
test IO acquisition (Note 2)
Other 2019 Acquisitions (Note 2)
Think purchase accounting adjustments
Effect of net foreign currency exchange rate changes
Balance as of December 31, 2019
test IO purchase accounting adjustment
Other 2019 acquisitions purchase accounting adjustments
2020 Acquisitions (Note 2)
Effect of net foreign currency exchange rate changes

$

Balance as of December 31, 2020

$

103,542
3,301
6,503
—
80
113,426
863
219
6,042
582
121,132

Europe

$

$

Russia

63,290 $
8,849
9,546
(2,043)
1,231
80,873
(1,089)
259
6,903
3,160
90,106 $

Total

— $
—
738
—
6
744
—
21
—
(47)
718 $

166,832
12,150
16,787
(2,043)
1,317
195,043
(226)
499
12,945
3,695
211,956

The Russia segment had accumulated goodwill impairment losses of $2.2 million as of December 31, 2020, 2019 and 2018. There were no accumulated
goodwill impairment losses in the North America or Europe reportable segments as of December 31, 2020, 2019 or 2018.
Intangible assets other than goodwill as of December 31, 2020 and 2019 were as follows:
As of December 31, 2020
Weighted average life
at acquisition (in
years)

Customer relationships
Software
Trade names
Contract royalties
Assembled workforce

9
6
5
8
3

$

$

Total

Accumulated
amortization

Gross carrying amount

94,169
6,309
6,495
1,900
157
109,030

$

(49,415) $
(1,633)
(5,273)
(673)
(61)
(57,055) $

$

Net
carrying amount

44,754
4,676
1,222
1,227
96
51,975

As of December 31, 2019
Weighted average life
at acquisition (in
years)

Customer relationships
Software
Trade names
Contract royalties
Assembled workforce
Total

9
6
5
8
3

Accumulated
amortization

Gross carrying amount

$

$

87,489
4,472
6,439
1,900
158
100,458

$

$

(38,526) $
(486)
(4,753)
(435)
—
(44,200) $

Net
carrying amount

48,963
3,986
1,686
1,465
158
56,258

All of the intangible assets other than goodwill have finite lives and as such are subject to amortization. Amortization of the other intangible assets is
recognized in depreciation and amortization expense in the consolidated statements of income and comprehensive income.
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The following table presents amortization expense recognized for the periods indicated:
2020

Customer relationships
Software
Trade names
Contract royalties
Assembled workforce
Favorable lease

$

10,478
1,068
495
238
61
—
12,340

$

Total

For the Years Ended December 31,
2019

$

8,743
486
447
238
—
—
9,914

$

2018

$

7,637
—
266
198
—
410
8,511

$

In connection with the adoption of Topic 842, effective January 1, 2019, the Company reclassified the favorable lease intangible asset to Operating lease
right-of-use assets. See Note 8 “Leases” for further information regarding the Company’s operating leases.
Based on the carrying value of the Company’s existing intangible assets as of December 31, 2020, the estimated amortization expense for the future
years is as follows:
Year ending December 31,

Amount

2021
2022
2023
2024
2025
Thereafter

$

Total

$

4.

12,585
12,426
11,115
8,586
5,543
1,720
51,975

FAIR VALUE MEASUREMENTS

The Company carries certain assets and liabilities at fair value on a recurring basis on its consolidated balance sheets. The following table shows the fair
values of the Company’s financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis as of December 31, 2020:
As of December 31, 2020
Level 1
Level 2

Balance

Foreign exchange derivative assets
Total assets measured at fair value on a recurring basis
Foreign exchange derivative liabilities
Contingent consideration
Total liabilities measured at fair value on a recurring basis

Level 3

$
$

4,955
4,955

$
$

—
—

$
$

4,955
4,955

$
$

—
—

$

243
7,470
7,713

$

—
—
—

$

243
—
243

$

—
7,470
7,470

$
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The following table shows the fair values of the Company’s financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis as of December 31,
2019.
As of December 31, 2019
Level 1
Level 2

Balance

Foreign exchange derivative assets
Total assets measured at fair value on a recurring basis
Foreign exchange derivative liabilities
Contingent consideration
Total liabilities measured at fair value on a recurring basis

Level 3

$
$

1,910
1,910

$
$

—
—

$
$

1,910
1,910

$
$

—
—

$

243
10,495
10,738

$

—
—
—

$

243
—
243

$

—
10,495
10,495

$

$

$

$

The foreign exchange derivatives are valued using pricing models and discounted cash flow methodologies based on observable foreign exchange data at
the measurement date. See Note 5 “Derivative Financial Instruments” for additional information regarding derivative financial instruments.
The fair value of the contingent consideration was determined using a probability-weighted expected return method and is based on the expected future
payments to be made to the sellers of the acquired businesses in accordance with the provisions outlined in the respective purchase agreements. Although there
is significant judgment involved, the Company believes its estimates and assumptions are reasonable. In determining fair value, the Company considered a
variety of factors, including future performance of the acquired businesses using financial projections developed by the Company and market risk assumptions
that were derived for revenue growth and earnings before interest and taxes. The Company estimated future payments using the earnout formula and
performance targets specified in the purchase agreements and adjusted those estimates to reflect the probability of their achievement. Those weighted-average
estimated future payments were then discounted to present value using a rate based on the weighted-average cost of capital of guideline companies. The
discount rates used to determine the fair value of contingent consideration for the 2020 Acquisitions ranged from a minimum of 15.5% to a maximum of 17.5%.
Changes in financial projections, market risk assumptions, discount rates or probability assumptions related to achieving the various earnout criteria would
result in a change in the fair value of the recorded contingent liabilities. Such changes, if any, are recorded within Interest and other income, net in the
Company’s consolidated statement of income and comprehensive income.
In connection with the Continuum acquisition, the Company committed to making a cash earnout payment subject to attainment of specified
performance targets in the 12 months after the acquisition date. As of the acquisition date, the Company recorded a $2.4 million contingent consideration
liability related to this earnout payment and, subsequently, reduced this liability by $0.9 million during 2018 and $0.4 million during 2019 due to the change in
its fair value. The Company extinguished the earnout obligation during 2019 by paying $1.1 million in cash. In connection with the Think acquisition, the
Company committed to making a cash earnout payment subject to attainment of specified performance targets in the 12 months after the acquisition date. As of
the acquisition date, the Company recorded a $6.0 million liability related to this earnout payment as contingent consideration and, subsequently, increased this
liability by $2.2 million during 2019 due to the change in its fair value. The Company extinguished the earnout obligation during 2020 by paying $7.9 million
in cash. In connection with the Company’s Other 2019 Acquisitions, the Company committed to making cash earnout payments subject to attainment of
specified performance targets ranging from 12 months to 24 months after the respective acquisition dates. During 2020, the Company extinguished part of this
earnout obligation by paying $1.8 million in cash. See Note 2 “Acquisitions” in the consolidated financial statements for additional information regarding
business acquisitions.
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A reconciliation of the beginning and ending balances of Level 3 acquisition-related contractual contingent consideration using significant unobservable
inputs for the years ended December 31, 2018, December 31, 2019 and December 31, 2020 are as follows:
Amount

Contractual contingent liabilities as of January 1, 2018
Acquisition date fair value of contingent consideration — Continuum acquisition (Note 2)
Acquisition date fair value of contingent consideration — Think acquisition (Note 2)
Changes in fair value of contingent consideration included in Interest and other income, net
Effect of net foreign currency exchange rate changes
Contractual contingent liabilities as of December 31, 2018
Payment of contingent consideration for previously acquired businesses
Acquisition date fair value of contingent consideration — Other 2019 Acquisitions (Note 2)
Changes in fair value of contingent consideration included in Interest and other income, net
Effect of net foreign currency exchange rate changes
Contractual contingent liabilities as of December 31, 2019
Payment of contingent consideration for previously acquired businesses
Acquisition date fair value of contingent consideration — 2020 Acquisitions (Note 2)
Changes in fair value of contingent consideration included in Interest and other income, net
Effect of net foreign currency exchange rate changes

$

Contractual contingent consideration liabilities as of December 31, 2020

$

$

$

—
2,400
5,990
(900)
(22)
7,468
(1,104)
2,100
1,776
255
10,495
(9,619)
5,292
1,827
(525)
7,470

Financial Assets and Liabilities Not Measured at Fair Value on a Recurring Basis
Estimates of fair value of financial instruments not carried at fair value on a recurring basis on the Company’s consolidated balance sheets are generally
subjective in nature, and are determined as of a specific point in time based on the characteristics of the financial instruments and relevant market information.
The Company uses the following methods to estimate the fair values of its financial instruments:
•

for financial instruments that have quoted market prices, those quoted prices are used to estimate fair value;

•

for financial instruments for which no quoted market prices are available, fair value is estimated using information obtained from independent third
parties, or by discounting the expected cash flows using an estimated current market interest rate for the financial instrument;

•

for financial instruments for which no quoted market prices are available and that have no defined maturity, have a remaining maturity of 360 days or
less, or reprice frequently to a market rate, the Company assumes that the fair value of these instruments approximates their reported value, after taking
into consideration any applicable credit risk.

The generally short maturities of certain assets and liabilities result in a number of assets and liabilities for which fair value equals or closely
approximates the amount recorded on the Company’s consolidated balance sheets. Such financial assets and liabilities that are not carried at fair value on a
recurring basis on the Company’s consolidated balance sheets are cash equivalents, restricted cash, short-term investments, employee loans and long-term debt
(Note 9 “Long-Term Debt”).
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The following tables present the estimated fair values of the Company’s financial assets and liabilities not measured at fair value on a recurring basis as
of the dates indicated:
Fair Value Hierarchy
Estimated Fair
Value

Balance

December 31, 2020
Financial Assets:
Cash equivalents:
Money market funds
Total cash equivalents
Restricted cash
Time deposits included in Short-term investments
Employee loans
Financial Liabilities:
Borrowings under 2017 Credit Facility

Level 1

Level 2

Level 3

$
$
$
$
$

153,783
153,783
1,390
60,007
794

$
$
$
$
$

153,783
153,783
1,390
60,007
794

$
$
$
$
$

153,783
153,783
1,390
—
—

$
$
$
$
$

—
—
—
60,007
—

$
$
$
$
$

—
—
—
—
794

$

25,007

$

25,007

$

—

$

25,007

$

—

Fair Value Hierarchy
Estimated Fair
Value

Balance

December 31, 2019
Financial Assets:
Cash equivalents:
Money market funds
Time deposits
Total cash equivalents
Restricted cash
Employee loans
Financial Liabilities:
Borrowings under 2017 Credit Facility

$

$

$
$
$

407,817
10,002
417,819
1,136
2,434

$

25,017

Level 1

$

$
$
$

407,817
10,002
417,819
1,136
2,434

$

25,017

Level 2

$

$
$
$

407,817
—
407,817
1,136
—

$

—

Level 3

$

$
$
$

—
10,002
10,002
—
—

$
$
$

—
—
—
—
2,434

$

25,017

$

—

Non-Marketable Securities Without Readily Determinable Fair Values
The Company holds investments in equity securities that do not have readily determinable fair values. These investments are recorded at cost and are
remeasured to fair value based on certain observable price changes or impairment events as they occur. The carrying amount of these investments was $25.0
million and $5.8 million as of December 31, 2020 and December 31, 2019, respectively and is classified as Other noncurrent assets in the Company’s
consolidated balance sheets.

5.

DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS

In the normal course of business, the Company uses derivative financial instruments to manage the risk of fluctuations in foreign currency exchange
rates. The Company has a hedging program whereby it enters into a series of foreign exchange forward contracts with durations of twelve months or less that
are designated as cash flow hedges of forecasted Russian ruble, Polish zloty and Indian rupee transactions.
The Company measures derivative instruments and hedging activities at fair value and recognizes them as either assets or liabilities in its consolidated
balance sheets. Accounting for the gains and losses resulting from changes in fair value depends on the use of the derivative and whether it is designated and
qualifies for hedge accounting. To receive hedge accounting treatment, all hedging relationships are formally documented at the inception of the hedge, and the
hedges must be highly effective in offsetting changes to future cash flows on hedged transactions. As of December 31, 2020, all of the Company’s foreign
exchange forward contracts were designated as hedges.
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Derivatives may give rise to credit risks from the possible non-performance by counterparties. The Company has limited its credit risk by entering into
derivative transactions only with highly-rated financial institutions and by conducting an ongoing evaluation of the creditworthiness of the financial institutions
with which the Company does business. There is no financial collateral (including cash collateral) required to be posted by the Company related to the foreign
exchange forward contracts.
The fair value of foreign currency derivative instruments on the Company’s consolidated balance sheets as of December 31, 2020 and December 31,
2019 were as follows:
As of December 31, 2020
Liability
Asset Derivatives
Derivatives

Balance Sheet Classification

Foreign exchange forward contracts - Designated as hedging instruments
Prepaid and other current assets
Accrued expenses and other current liabilities

6.

$

As of December 31, 2019
Liability
Asset Derivatives
Derivatives

4,955

$
$

1,910

243

$

243

PROPERTY AND EQUIPMENT, NET
Property and equipment, net consisted of the following:
Weighted Average
Useful Life
(in years)

Computer hardware
Buildings
Leasehold improvements
Purchased computer software
Furniture, fixture and other equipment
Office equipment
Land improvements
Land

3
46
7
3
7
7
18
n/a

Less accumulated depreciation and amortization
Total

As of December 31,
2020

$

$

As of December 31,
2019

117,333 $
52,007
39,675
31,993
31,859
20,971
2,137
1,339
297,314
(127,781)
169,533 $

96,286
51,300
30,634
32,115
28,193
18,901
2,137
—
259,566
(94,307)
165,259

Depreciation and amortization expense related to property and equipment was $50.5 million, $35.4 million and $28.5 million during the years ended
December 31, 2020, 2019 and 2018, respectively.
On November 1, 2019, the Company acquired an office building in Minsk, Belarus for $18.9 million, excluding refundable VAT. The acquired building
is intended to be used in the Company’s normal operations as office space for its employees; however, a portion of the building was leased to third parties under
operating lease agreements prior to the Company’s purchase and the Company will continue leasing under those agreements (see Note 8 “Leases”). In addition
to this building, the Company has other assets which generate lease income. The gross amount of such assets including the leased portion of the Minsk building
was $6.7 million and $10.7 million, and the associated accumulated depreciation was $0.2 million and $0.1 million as of December 31, 2020 and 2019,
respectively. Depreciation expense associated with these assets held under operating leases was $0.2 million and $0.1 million for the year ended December 31,
2020 and 2019, respectively.
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7.

ACCRUED EXPENSES AND OTHER CURRENT LIABILITIES
Accrued expenses and other current liabilities consisted of the following:

Value added taxes payable
Deferred revenue
Contingent consideration, current (Note 4)
Other current liabilities and accrued expenses

As of December 31,
2019

$

$

$

Total

8.

As of December 31,
2020

34,522
17,383
1,125
26,660
79,690

$

24,016
9,132
10,057
39,271
82,476

LEASES

The Company leases office space, corporate apartments, office equipment, and vehicles. Many of the Company’s leases contain variable payments
including changes in base rent and charges for common area maintenance or other miscellaneous expenses. Due to this variability, the cash flows associated
with these variable payments are not included in the minimum lease payments used in determining the RoU Assets and associated lease liabilities and are
recognized in the period in which the obligation for such payments is incurred. The Company’s leases have remaining lease terms ranging from 0.1 to 10.4
years. Certain lease agreements, mainly for office space, include options to extend or terminate the lease before the expiration date. The Company considers
such options when determining the lease term when it is reasonably certain that the Company will exercise that option. The Company leases and subleases a
portion of its office space to third parties. Lease income and sublease income were immaterial for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018.
During the years ended December 31, 2020 and 2019, the components of lease expense were as follows:
Year Ended December
31, 2020

Year Ended December
31, 2019

$

$

Income Statement Classification

Operating lease cost
Variable lease cost
Short-term lease cost
Total lease cost

Selling, general and administrative expenses
Selling, general and administrative expenses
Selling, general and administrative expenses

$

73,740
6,461
1,169
81,370

$

62,740
8,730
3,870
75,340

Lease expense under operating lease agreements for the year ended December 31, 2018 was $46.9 million.
Supplemental cash flow information related to leases was as follows:
Year Ended December
31, 2020

Cash paid for amounts included in the measurement of lease liabilities:
Operating cash flows used for operating leases
Right-of-use assets obtained in exchange for lease obligations:
Operating leases
Non-cash net increase due to lease modifications:
Operating lease right-of-use assets
Operating lease liabilities
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Year Ended December
31, 2019

$

70,012

$

59,952

$

50,949

$

107,822

$
$

7,876
7,861

$
$

10,124
10,192
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Weighted average remaining lease terms and discount rates as of December 31, 2020, were as follows:
As of December 31,
2020

Weighted average remaining lease term, in years:
Operating leases
Weighted average discount rate:
Operating leases

As of December 31, 2019

5.9

6.1

2.9 %

3.6 %

As of December 31, 2020, operating lease liabilities will mature as follows:
Year ending December 31,

Lease Payments

2021
2022
2023
2024
2025
Thereafter
Total lease payments
Less: imputed interest
Total

$

$

66,585
50,147
37,268
32,400
22,859
52,531
261,790
(20,427)
241,363

There were no lease agreements that contained material restrictive covenants or material residual value guarantees as of December 31, 2020. There were
no material lease agreements signed with related parties as of December 31, 2020.
As of December 31, 2020, the Company had committed to payments of $1.0 million related to operating lease agreements that had not yet commenced as
of December 31, 2020. These operating leases will commence on various dates during 2021 with lease terms ranging from 1 year to 5 years. The Company does
not have any material finance lease agreements that had not yet commenced.

9.

LONG-TERM DEBT

Revolving Line of Credit —On May 24, 2017, the Company entered into an unsecured credit facility (the “2017 Credit Facility”), as may be amended
from time to time, with PNC Bank, National Association; PNC Capital Markets LLC; Citibank N.A.; Wells Fargo Bank, National Association; Fifth Third Bank
and Santander Bank, N.A. (collectively the “Lenders”). The 2017 Credit Facility provides for a borrowing capacity of $300.0 million, with potential to increase
the credit facility up to $400.0 million if certain conditions are met. The 2017 Credit Facility matures on May 24, 2022.
Borrowings under the 2017 Credit Facility may be denominated in U.S. dollars or up to a maximum of $100.0 million in British pounds, Canadian
dollars, euros and Swiss francs and other currencies as may be approved by the administrative agent and the Lenders. Borrowings under the 2017 Credit
Facility bear interest at either a base rate or Euro-rate plus a margin based on the Company’s leverage ratio. The base rate is equal to the highest of (a) the
Overnight Bank Funding Rate, plus 0.5%, (b) the Prime Rate, or (c) the Daily LIBOR Rate, plus 1.0%. As of December 31, 2020, the Company’s outstanding
borrowings are subject to a LIBOR-based interest rate, which resets regularly at issuance, based on lending terms.
The 2017 Credit Facility includes customary business and financial covenants that may restrict the Company’s ability to make or pay dividends (other
than certain intercompany dividends) if a potential or an actual event of default has occurred or would be triggered. As of December 31, 2020, the Company
was in compliance with all covenants contained in the 2017 Credit Facility.
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The following table presents the outstanding debt and borrowing capacity of the Company under the 2017 Credit Facility:
As of December 31,
2020

Outstanding debt
Interest rate
Irrevocable standby letters of credit
Available borrowing capacity
Current maximum borrowing capacity

$
$
$
$

25,000
1.2 %
—
275,000
300,000

As of December 31,
2019

$
$
$
$

25,000
2.8 %
303
274,697
300,000

As part of the acquisition of Continuum in 2018, the Company assumed $3.4 million of long-term debt associated with a leased facility and payable to
Continuum’s landlord. The debt was payable in monthly installments through March 31, 2029 and bore interest at a rate of 8% per annum. In March 2018, the
Company paid $3.4 million to settle this assumed long-term debt.

10.

PENSION AND POSTRETIREMENT BENEFITS
Defined Contribution Pension Plans

The Company offers defined contribution plans for its employees in certain countries including a 401(k) retirement plan covering substantially all of the
Company’s U.S. employees. Employer contributions charged to expense for defined contribution benefit plans for the years ended December 31, 2020, 2019
and 2018, were $16.0 million, $14.8 million, and $6.5 million, respectively.
Defined Benefit Pension Plans
The Company sponsors defined benefit pension plans for its employees in certain countries as governed by local regulatory requirements. During the
years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, the Company recorded expense of $4.3 million, $1.4 million and $2.6 million, respectively, related to these
plans. During the year ended December 31, 2020, we recorded net actuarial loss as a component of net periodic benefit cost of $1.3 million as accumulated
other comprehensive loss. The net unfunded balance of our defined benefit pension plans was $6.4 million as of December 31, 2020 of which $1.0 million is
included in Accrued compensation and benefits expense and $5.4 million is classified in Other noncurrent liabilities in our consolidated balance sheet. The net
unfunded balance of our defined benefit pension plans was $3.9 million as of December 31, 2019 of which $0.3 million is included in Accrued compensation
and benefits expense and $3.6 million is classified in Other noncurrent liabilities in our consolidated balance sheet.
11.

REVENUES

Revenues are sourced from four geographic markets: North America, Europe, CIS and APAC. The Company presents and discusses revenues by
customer location based on the location of the specific customer site that we serve, irrespective of the location of the headquarters of the customer or the
location of the delivery center where the work is performed. Revenues by customer location is different from revenues by reportable segment as segments are
not based on the geographic location of the customers, but instead they are based on the location of the Company’s management responsible for a particular
customer or market (see Note 16 “Segment Information”). The Company assigns customers into one of five vertical industries or a group of various industries
where the Company is increasing its presence, which are labeled as “Emerging Verticals”. Emerging Verticals include customers in multiple industries such as
energy, utilities, manufacturing, automotive, telecommunications and several others.
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Disaggregation of Revenues
The following tables show the disaggregation of the Company’s revenues by major customer location, including a reconciliation of the disaggregated
revenues with the Company’s reportable segments (Note 16 “Segment Information”) for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018:
Year Ended December 31, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Customer Locations

North America
Europe
CIS
APAC

$

Revenues

$

1,546,093
45,733
7,817
2,177
1,601,820

$

$

45,553
834,033
98
67,621
947,305

$

$

3,490
76
106,787
—
110,353

$

$

1,595,136
879,842
114,702
69,798
2,659,478

Year Ended December 31, 2019
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Customer Locations

North America
Europe
CIS
APAC

$

Revenues

$

1,344,040
27,042
8,583
1,279
1,380,944

$

$

45,859
719,548
143
55,167
820,717

$

$

116
276
91,745
—
92,137

$

$

1,390,015
746,866
100,471
56,446
2,293,798

Year Ended December 31, 2018
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Customer Locations

North America
Europe
CIS
APAC

$

Revenues

$

F-28

1,046,232
16,679
8,437
5,631
1,076,979

$

$

52,860
595,741
336
43,848
692,785

$

$

75
52
72,930
91
73,148

$

$

1,099,167
612,472
81,703
49,570
1,842,912
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The following tables show the disaggregation of the Company’s revenues by industry vertical, including a reconciliation of the disaggregated revenues
with the Company’s reportable segments (Note 16 “Segment Information”) for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018:
Year Ended December 31, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Industry Verticals

Business Information & Media
Financial Services
Software & Hi-Tech
Travel & Consumer
Life Sciences & Healthcare
Emerging Verticals
Revenues

$

334,063
199,594
419,895
221,977
260,518
165,773
1,601,820

$

$

$

224,922
278,355
73,288
220,448
35,347
114,945
947,305

$

$

1,695
77,286
3,630
16,364
448
10,930
110,353

$

$

560,680
555,235
496,813
458,789
296,313
291,648
2,659,478

Year Ended December 31, 2019
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Industry Verticals

Business Information & Media
Financial Services
Software & Hi-Tech
Travel & Consumer
Life Sciences & Healthcare
Emerging Verticals
Revenues

$

262,448
184,469
354,023
198,264
224,925
156,815
1,380,944

$

$

$

157,844
244,284
77,377
229,523
23,444
88,245
820,717

$

$

631
72,119
1,998
11,571
83
5,735
92,137

$

$

420,923
500,872
433,398
439,358
248,452
250,795
2,293,798

Year Ended December 31, 2018
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Industry Verticals

Business Information & Media
Financial Services
Software & Hi-Tech
Travel & Consumer
Life Sciences & Healthcare
Emerging Verticals
Revenues

$
$

$

251,081
112,444
269,067
177,910
151,418
115,059
1,076,979

$
$

$

72,898
252,196
79,121
208,266
20,272
60,032
692,785

$
$

$

54
59,337
2,627
7,467
13
3,650
73,148

$
$

$

324,033
423,977
350,815
393,643
171,703
178,741
1,842,912

The Company derives revenues from a variety of customized and integrated service arrangements. Fees for these contracts may be in the form of timeand-materials or fixed-price arrangements.
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The following tables show the disaggregation of the Company’s revenues by contract type, including a reconciliation of the disaggregated revenues with
the Company’s reportable segments (Note 16 “Segment Information”) for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018:
Year Ended December 31, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Contract Types

Time-and-material
Fixed-price
Licensing
Other revenues
Revenues

$

1,440,635
151,769
8,027
1,389
1,601,820

$

$

$

790,203
151,718
1,526
3,858
947,305

$

$

60,166
48,525
1,586
76
110,353

$

$

2,291,004
352,012
11,139
5,323
2,659,478

Year Ended December 31, 2019
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Contract Types

Time-and-material
Fixed-price
Licensing
Other revenues
Revenues

$

1,247,979
127,926
3,626
1,413
1,380,944

$

$

$

688,605
128,977
1,230
1,905
820,717

$

$

54,069
37,747
225
96
92,137

$

$

1,990,653
294,650
5,081
3,414
2,293,798

Year Ended December 31, 2018
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Contract Types

Time-and-material
Fixed-price
Licensing
Other revenues
Revenues

$

983,436
89,831
2,748
964
1,076,979

$

$

$

628,707
62,078
1,332
668
692,785

$

$

40,754
32,342
17
35
73,148

$

$

1,652,897
184,251
4,097
1,667
1,842,912

Timing of Revenue Recognition
The following tables show the timing of revenue recognition:
Year Ended December 31, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Timing of Revenue Recognition

Transferred over time
Transferred at a point of time
Revenues

$
$

F-30

1,595,786
6,034
1,601,820

$
$

946,379
926
947,305

$
$

108,826
1,527
110,353

$
$

2,650,991
8,487
2,659,478
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Year Ended December 31, 2019
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Timing of Revenue Recognition

Transferred over time
Transferred at a point of time

$

1,379,256
1,688
1,380,944

$

Revenues

$

819,913
804
820,717

$

$

92,076
61
92,137

$

$

2,291,245
2,553
2,293,798

$

Year Ended December 31, 2018
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Timing of Revenue Recognition

Transferred over time
Transferred at a point of time

$

1,076,084
895
1,076,979

$

Revenues

$

692,023
762
692,785

$

$

73,135
13
73,148

$

$

1,841,242
1,670
1,842,912

$

During the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 the Company recognized $5.0 million, $7.8 million and $5.7 million, respectively, of
revenues from performance obligations satisfied in previous periods.
The following table includes the estimated revenues expected to be recognized in the future related to performance obligations that are partially or fully
unsatisfied as of December 31, 2020. The Company applies a practical expedient and does not disclose the value of unsatisfied performance obligations for
contracts that (i) have an original expected duration of one year or less and (ii) contracts for which it recognizes revenues at the amount to which it has the right
to invoice for services provided:
Less than 1 year

1 Year

2 Years

3 Years

Total

Contract Type

Fixed-price

$

7,885

$

103

$

—

$

—

$

7,988

The Company applies a practical expedient and does not disclose the amount of the transaction price allocated to the remaining performance obligations
nor provide an explanation of when the Company expects to recognize that amount as revenue for certain variable consideration.
Contract Balances
The following table provides information on the classification of contract assets and liabilities in the consolidated balance sheets:

Contract assets included in Trade receivables and contract assets
Contract liabilities included in Accrued expenses and other current liabilities
Contract liabilities included in Other noncurrent liabilities

As of December 31,
2020

As of December 31,
2019

$
$
$

$
$
$

7,700
17,383
94

14,320
9,132
5

Contract assets have decreased from December 31, 2019 primarily due to reduced receivables from projects where our right to bill is contingent on
something other than passage of time partially attributable to the change of a specific project to time-and-material billing in 2020. Contract liabilities comprise
amounts collected from the Company’s customers for revenues not yet earned. Such amounts are anticipated to be recorded as revenues when services are
performed in subsequent periods. Contract liabilities have increased from December 31, 2019 due to an increase in customer advances largely attributable to
contracts with multiple performance obligations.
During the year ended December 31, 2020, the Company recognized $8.6 million of revenues that were included in Accrued expenses and other current
liabilities at December 31, 2019. During the year ended December 31, 2019, the Company recognized $3.9 million of revenues that were included in Accrued
expenses and other current liabilities at December 31, 2018.
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12.

STOCK-BASED COMPENSATION

The following costs related to the Company’s stock compensation plans were included in the consolidated statements of income and comprehensive
income:
2020

Cost of revenues (exclusive of depreciation and amortization)
Selling, general and administrative expenses
Total

$
$

For the Years Ended December 31,
2019
2018

32,785
42,453
75,238

$
$

37,580
34,456
72,036

$
$

27,245
31,943
59,188

Equity Plans
2015 Long-Term Incentive Plan — On June 11, 2015, the Company’s stockholders approved the 2015 Long-Term Incentive Plan (“2015 Plan”) to be
used to issue equity awards to company personnel. As of December 31, 2020, 4,549 thousand shares of common stock remained available for issuance under
the 2015 Plan. All of the awards issued pursuant to the 2015 Plan expire 10 years from the date of grant.
2012 Non-Employee Directors Compensation Plan — On January 11, 2012, the Company approved the 2012 Non-Employee Directors Compensation
Plan (“2012 Directors Plan”) to be used to issue equity grants to its non-employee directors. The Company authorized 600 thousand shares of common stock to
be reserved for issuance under the plan. As of December 31, 2020, 524 thousand shares of common stock remained available for issuance under the 2012
Directors Plan. The 2012 Directors Plan will expire after 10 years and is administered by the Company’s Board of Directors.
2012 Long-Term Incentive Plan — On January 11, 2012, the Company approved the 2012 Long-Term Incentive Plan (“2012 Plan”) to be used to issue
equity grants to Company personnel. In June 2015, the 2012 Plan was discontinued; however, outstanding awards remain subject to the terms of the 2012 Plan
and any shares that are subject to an award that was previously granted under the 2012 Plan and that expire or terminate for any reason prior to exercise will
become available for issuance under the 2015 Plan. All of the awards issued pursuant to the 2012 Plan expire 10 years from the date of grant.
2006 Stock Option Plan — Effective May 31, 2006, the Board of Directors of the Company adopted the 2006 Stock Option Plan (the “2006 Plan”) to
grant stock options to directors, employees, and certain independent contractors. In January 2012, the 2006 Plan was discontinued; however, outstanding
awards remain subject to the terms of the 2006 Plan and any shares that are subject to an option award that was previously granted under the 2006 Plan and that
expire or terminate for any reason prior to exercise will become available for issuance under the 2015 Plan. All of the awards issued pursuant to the 2006 Plan
expire 10 years from the date of grant.
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Stock Options
Stock option activity under the Company’s plans is set forth below:
Number of
Options

Weighted Average
Exercise Price

Aggregate
Intrinsic Value

Weighted Average
Remaining Contractual
Term (in years)

Options outstanding as of January 1, 2018
Options granted
Options exercised
Options forfeited/cancelled
Options expired
Options outstanding as of December 31, 2018
Options granted
Options modified
Options exercised
Options forfeited/cancelled
Options outstanding as of December 31, 2019
Options granted
Options modified
Options exercised
Options forfeited/cancelled
Options outstanding as of December 31, 2020

4,902
160
(945)
(33)
(1)
4,083
132
18
(899)
(11)
3,323
158
—
(700)
(9)
2,772

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

40.91
112.81
36.69
63.28
25.72
44.54
169.13
163.55
41.21
97.83
50.85
187.76
—
37.79
119.30

$

326,064

$

291,846

$

536,015

$

61.71

$

822,152

4.3

Options vested and exercisable as of December 31, 2020
Options expected to vest as of December 31, 2020

2,388
362

$
$

46.99
152.22

$
$

743,582
74,548

3.7
8.2

The fair value of each option award is estimated on the date of grant using the Black-Scholes option valuation model. The model incorporated the
following weighted-average assumptions:
2020

Expected volatility
Expected term (in years)
Risk-free interest rate
Expected dividends

For the Years Ended December 31,
2019

36.9 %
6.25
0.5 %
—%

33.5 %
6.25
2.3 %
—%

2018

33.8 %
6.25
2.7 %
—%

Expected volatility is based on historical volatility of the Company’s stock price. The expected life represents the period of time that options granted are
expected to be outstanding. The risk-free rate is based on the U.S. Treasury yield curve for periods equal to the expected term of the options in effect at the time
of grant. The Company has not declared or paid any dividends on its common stock. The Company intends to retain any earnings to fund operations and future
growth of its business and, therefore, does not anticipate paying any cash dividends in the foreseeable future.
The weighted-average grant-date fair value of stock options granted during the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 was $68.53, $63.12 and
$43.42, respectively. The total intrinsic value of options exercised during the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 was $151.3 million, $121.1
million and $83.3 million, respectively.
The Company recognizes the fair value of each option as compensation expense on a straight-line basis over the requisite service period, which is
generally the vesting period. The options are typically scheduled to vest over four years from the time of grant, subject to the terms of the applicable plan and
stock option agreement. In general, in the event of a participant’s termination of service for any reason, unvested options are forfeited as of the date of such
termination without any payment to the participant. The Company records share-based compensation expense only for those awards that are expected to vest
and as such, the Company applies an estimated forfeiture rate at the time of grant and adjusts the forfeiture rate to reflect actual forfeitures quarterly.
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As of December 31, 2020, $15.1 million of total remaining unrecognized compensation cost related to unvested stock options, net of estimated
forfeitures, is expected to be recognized over a weighted-average period of 2.7 years.
Restricted Stock and Restricted Stock Units
The Company grants restricted stock units (“RSUs”) to Company personnel and non-employee directors under the Company’s 2015 Plan (and prior to its
approval, under the 2012 Plan) and 2012 Directors Plan, respectively. Prior to 2017, awards to non-employee directors were in the form of restricted stock. In
addition, the Company has issued in the past, and may issue in the future, its equity securities to compensate employees of acquired businesses for future
services. Equity-based awards granted in connection with acquisitions of businesses may be issued in the form of service-based awards requiring continuing
employment with the Company, restricted stock subject to trading restrictions, and performance-based awards, which would vest only if certain specified
performance and service conditions are met. The awards issued in connection with acquisitions of businesses are subject to the terms and conditions contained
in the applicable award agreements and acquisition documents.
Service-Based Awards
The table below summarizes activity related to the Company’s equity-classified and liability-classified service-based awards for the years ended
December 31, 2020, 2019 and 2018:
Equity-Classified
Restricted Stock
Weighted
Average Grant
Date
Number of
Fair Value Per
Shares
Share

Unvested service-based awards outstanding as of
January 1, 2018
Awards granted
Awards modified
Awards vested
Awards forfeited/cancelled
Unvested service-based awards outstanding as of
December 31, 2018
Awards granted
Awards modified
Awards vested
Awards forfeited/cancelled
Unvested service-based awards outstanding as of
December 31, 2019
Awards granted
Awards modified
Awards vested
Awards forfeited/cancelled
Unvested service-based awards outstanding as of
December 31, 2020

Equity-Classified
Equity-Settled
Restricted Stock Units
Weighted
Average Grant
Date
Number of
Fair Value Per
Shares
Share

Liability-Classified
Cash-Settled
Restricted Stock Units
Weighted
Average Grant
Date
Number of
Fair Value Per
Shares
Share

2
—
—
(1)
—

$
$
$
$
$

54.37
—
—
47.76
—

688
381
(3)
(218)
(50)

$
$
$
$
$

71.60
115.84
80.27
70.10
86.97

315
85
3
(92)
(8)

$
$
$
$
$

72.50
112.65
120.18
72.69
81.40

1
9
—
—
—

$
$
$
$
$

63.10
167.18
—
—
—

798
284
7
(287)
(43)

$
$
$
$
$

92.13
170.29
170.74
87.79
114.45

303
56
1
(111)
(7)

$
$
$
$
$

83.99
170.13
168.36
80.51
94.77

10
—
—
(1)
—

$
$
$
$
$

162.96
—
—
63.10
—

759
294
(1)
(317)
(49)

$
$
$
$
$

122.48
204.57
122.55
108.87
148.11

242
60
—
(122)
(5)

$
$
$
$
$

105.40
181.77
—
91.39
113.94

9

$

167.18

686

$

162.15

175

$

141.16
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The fair value of vested service-based awards (measured at the vesting date) for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 was as follows:

2020

Equity-classified equity-settled
Restricted stock
Restricted stock units
Liability-classified cash-settled
Restricted stock units
Total fair value of vested service-based awards

$

$

For the Years Ended December 31,
2019
2018

101
60,042
22,014
82,157

$

$

73
48,111
18,449
66,633

$

$

142
24,987
10,349
35,478

As of December 31, 2020, $0.8 million of total remaining unrecognized stock-based compensation costs related to service-based equity-classified
restricted stock is expected to be recognized over the weighted-average remaining requisite service period of 1.7 years. During the year ended December 31,
2019, the Company issued 9 thousand shares of service-based restricted stock in connection with an acquisition of a business. See Note 2 “Acquisitions” for
additional information regarding business acquisitions.
As of December 31, 2020, $76.3 million of total remaining unrecognized stock-based compensation costs related to service-based equity-classified
RSUs, net of estimated forfeitures, is expected to be recognized over the weighted-average remaining requisite service period of 2.7 years. During the years
ended December 31, 2020 and 2019, in connection with business acquisitions, the Company issued 19 thousand and 22 thousand equity-classified RSUs,
respectively. During the first quarter of 2020, in connection with a 2019 acquisition of a business, the Company formally issued 6 thousand equity-classified
RSUs. See Note 2 “Acquisitions” for additional information regarding business acquisitions.
As of December 31, 2020, $32.3 million of total remaining unrecognized stock-based compensation costs related to service-based liability-classified
RSUs, net of estimated forfeitures, is expected to be recognized over the weighted-average remaining requisite service period of 2.3 years. During the years
ended December 31, 2020 and 2019, the Company issued 10 thousand and 7 thousand shares, respectively, of service-based liability-classified cash-settled
RSUs in connection with business acquisitions. See Note 2 “Acquisitions” for additional information regarding business acquisitions.
The liability associated with the Company’s service-based liability-classified RSUs as of December 31, 2020 and 2019 was $26.8 million and $21.9
million, respectively, and is classified as Accrued compensation and benefits expenses in the consolidated balance sheets.
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Performance-Based Awards
The table below summarizes activity related to the Company’s performance-based awards for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018:
Equity-Classified
Equity-Settled
Restricted Stock
Weighted Average
Grant Date
Number of
Fair Value Per
Shares
Share

Unvested performance-based awards outstanding as of January 1, 2018
Awards granted
Awards vested
Awards forfeited/cancelled
Unvested performance-based awards outstanding as of December 31, 2018
Awards granted
Awards modified
Unvested performance-based awards outstanding as of December 31, 2019
Awards granted
Awards vested
Unvested performance-based awards outstanding as of December 31, 2020

—
—
—
—
—
9
—
9
—
—
9

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

—
—
—
—
—
165.87
—
165.87
—
—

$

165.87

Equity-Classified
Equity-Settled
Restricted Stock Units
Weighted Average
Grant Date
Number of
Fair Value Per
Shares
Share

—
45
(8)
(7)
30
—
(30)
—
31
(10)
21

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

—
121.75
121.75
121.75
121.75
—
121.75
—
210.44
177.81

$

227.16

During the year ended December 31, 2020, the Company agreed to issue RSUs at future dates in connection with 2020 acquisitions of businesses. The
number of awards to be issued is subject to attainment of specified performance targets in the 2 years after the acquisition dates as well as the Company’s stock
price at the time of formal issuance. See Note 2 “Acquisitions” in the consolidated financial statements for additional information regarding business
acquisitions. The awards require continued service and vest over 3 years from the dates of acquisition. As of December 31, 2020, taking into consideration the
probability of achieving the specified performance goals, $0.5 million of total remaining unrecognized stock-based compensation costs is expected to be
recognized over the weighted-average remaining requisite service period of 2 years. If all performance criteria are met, these awards could be worth up to $11.5
million.
During the year ended December 31, 2020, in connection with a 2019 acquisition of a business, the Company formally issued 25 thousand performancebased equity-classified RSUs. During the year ended December 31, 2020, 7 thousand performance-based equity-classified RSUs were granted in connection
with 2020 acquisitions of businesses. See Note 2 “Acquisitions” in the consolidated financial statements for additional information regarding business
acquisitions. As of December 31, 2020, $3.6 million of total remaining unrecognized stock-based compensation cost related to performance-based equityclassified RSUs is expected to be recognized over the weighted-average remaining requisite service period of 2.8 years.
During the year ended December 31, 2019, the Company issued 9 thousand shares of performance-based equity-classified restricted stock in connection
with an acquisition of a business. These awards contain a condition for attainment of specified performance targets in the 12 months after the acquisition date
and require continued service through 4.0 years after the acquisition date. As of December 31, 2020, the performance targets were achieved in full and
achievement of future vesting is exclusively dependent on continued service. See Note 2 “Acquisitions” for additional information regarding business
acquisitions. As of December 31, 2020, $1.0 million of total remaining unrecognized stock-based compensation cost related to performance-based equityclassified restricted stock is expected to be recognized over the weighted-average remaining requisite service period of 2.7 years.
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Performance-based equity-classified RSUs were granted during the year ended December 31, 2018 in connection with the acquisition of Continuum with
a variable vesting period, subject to satisfaction of the applicable performance conditions with each vesting portion having its own service inception date.
Compensation was to be recognized over the vesting period and adjusted each period for the probability of achievement of the performance criteria for each
vesting portion separately. During the fourth quarter of 2018, the Company accelerated the recognition of $0.8 million of expense due to vesting of
performance-based equity-classified RSUs in accordance with the terms of the award agreement. During the year ended December 31, 2019, the Company and
holders of the unvested performance-based equity-classified RSUs mutually agreed to cancel these awards and the Company issued service-based stock option
and equity-classified RSU awards with four-year vesting terms to those same recipients.
The fair value of vested performance-based awards (measured at the vesting date) for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 was as
follows:
2020

Equity-classified equity-settled
Restricted stock units
Total fair value of vested performance-based awards

13.

$
$

For the Years Ended December 31,
2019
2018

3,282
3,282

$

—
—

$
$

1,046
1,046

INCOME TAXES

Income Before Provision for Income Taxes
Income before provision for income taxes based on geographic location is disclosed in the table below:
2020

Income before provision for income taxes:
United States
Foreign

$
$

Total

For the Years Ended December 31,
2019

100,411
278,068
378,479

$
$

65,370
234,156
299,526

$
$

2018

44,527
205,246
249,773

Provision for Income Taxes
The provision for income taxes consists of the following:
2020

Current
Federal
State
Foreign
Deferred
Federal
State
Foreign

$

$

Total

For the Years Ended December 31,
2019

19,249
7,022
45,042

$

(16,235)
(1,682)
(2,077)
51,319 $

16,943
3,610
25,680

2018

$

10,814
4,123
42,580

(9,425)
(358)
2,019
38,469 $

(37,785)
(3,548)
(6,667)
9,517

The U.S. Tax Act significantly changed U.S. corporate income tax laws including a reduction of the U.S. corporate income tax rate from 35.0% to 21.0%
effective January 1, 2018 and the creation of a territorial tax system with a one-time transition tax on accumulated foreign subsidiary earnings not previously
subject to U.S. income tax. In addition, the U.S. Tax Act created new taxes on certain foreign-sourced earnings and certain related party payments, which are
referred to as GILTI and the base erosion and anti-abuse tax (“BEAT”), respectively.
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Due to the timing of the enactment and the complexity involved in applying the provisions of the U.S. Tax Act, the Company made reasonable estimates
of the effects and recorded provisional amounts in its financial statements as of December 31, 2017. During the year ended December 31, 2018, the Company
completed its analysis of the impact of the U.S. Tax Act and recorded the following adjustments to the recorded provisional amounts:
•

The one-time transition tax on accumulated foreign subsidiary earnings not previously subject to U.S. income tax requires the Company to pay U.S.
income tax at a rate of 15.5% to the extent of foreign cash and certain other net current assets and 8.0% on the remaining earnings. During the year
ended December 31, 2018, the Company completed its assessment and refined its estimate reducing the provisional charge recorded in 2017 by $4.9
million. As of December 31, 2020, the remaining unpaid balance of the one-time transition tax was $40.5 million to be paid in annual installments with
the final payment due in 2025.

•

In 2018, the Company completed its remeasurement of its U.S. federal deferred tax assets and liabilities based on rates at which they are expected to
reverse in the future, and consequently recorded an additional charge of $0.9 million to reduce its net deferred tax assets.

Based on proposed tax regulations issued by the U.S. Department of the Treasury during 2018, the Company determined that a U.S. foreign tax credit
could be claimed for withholding tax paid to Belarus in connection with dividends previously remitted, resulting in a net $4.9 million income tax benefit
recognized during the year ended December 31, 2018.
As of December 31, 2020, the Company had approximately $1,039.0 million of accumulated undistributed foreign earnings that are expected to be
indefinitely reinvested. Due to the enactment of the U.S. Tax Act and the one-time transition tax on accumulated foreign subsidiary earnings, these accumulated
foreign earnings are no longer expected to be subject to U.S. federal income tax if repatriated but could be subject to state and foreign income and withholding
taxes.
Effective Tax Rate Reconciliation
The reconciliation of the provision for income taxes at the federal statutory income tax rate to the Company’s effective income tax rate is as follows:
2020

Provision for income taxes at federal statutory rate
Increase/(decrease) in taxes resulting from:
Impact from U.S. Tax Act
Entity classification election deferred tax asset impact
GILTI and BEAT U.S. taxes
Excess tax benefits relating to stock-based compensation
Subsidiary withholding tax liability and related foreign tax credit
Foreign tax expense and tax rate differential
Effect of permanent differences
State taxes, net of federal benefit
Stock-based compensation expense
Other

$

$

Provision for income taxes

For the Years Ended December 31,
2019

79,481

$

—
—
191
(36,646)
—
(387)
3,507
5,323
44
(194)
51,319 $

62,898

2018

$

52,452

—
—
(926)
(28,385)
—
(1,402)
3,264
2,971
571
(522)
38,469 $

(4,009)
(25,962)
1,526
(17,370)
(4,850)
(88)
2,724
3,452
652
990
9,517

The Company’s worldwide effective tax rate for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 was 13.6%, 12.8% and 3.8%, respectively. The
provision for income taxes in the year ended December 31, 2018 was favorably impacted by the recognition of $26.0 million of net deferred tax assets resulting
from the Company’s decision to change the tax status and to classify most of its foreign subsidiaries as disregarded for U.S. income tax purposes. This change
subjects the income of the disregarded foreign subsidiaries to U.S. income taxation. In addition, the Company recorded excess tax benefits upon vesting or
exercise of stock-based awards of $36.6 million, $28.4 million and $17.4 million during the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, respectively.
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In Belarus, member technology companies of High-Technologies Park, including the Company’s local subsidiary, have a full exemption from Belarus
income tax on qualifying income through January 2049. However, beginning February 1, 2018, the earnings of the Company’s Belarus local subsidiary became
subject to U. S. income taxation due to the Company’s decision to change the tax status of the subsidiary. There was no aggregate dollar benefit derived from
this tax holiday for the years ended December 31, 2020 and 2019, and the aggregate dollar benefits derived from this tax holiday approximated $1.4 million for
the year ended December 31, 2018. There was no impact on diluted net income per share for the years ended December 31, 2020 and 2019. The benefit the tax
holiday had on diluted net income per share approximated $0.02 for the year ended December 31, 2018.
Deferred Income Taxes
Deferred income taxes reflect the net effects of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting
purposes and the amounts used for income tax purposes. Significant components of the Company’s deferred tax assets and liabilities are as follows:
As of December 31,
2020

Deferred tax assets:
Property and equipment
Intangible assets
Accrued expenses
Net operating loss carryforward
Deferred revenue
Stock-based compensation
Operating lease liabilities
Foreign tax credit
Foreign currency exchange
Other assets
Deferred tax assets
Less: valuation allowance
Total deferred tax assets

$

$
$

Deferred tax liabilities:
Property and equipment
Intangible assets
Operating lease right-of-use assets
Accrued revenue and expenses
U.S. taxation of foreign subsidiaries
Foreign currency exchange
Other liabilities
Total deferred tax liabilities

$

$
$

Net deferred tax assets

As of December 31,
2019

8,164 $
827
50,639
6,089
9,796
30,112
51,519
2,168
4,890
1,252
165,456 $
(5,485)
159,971 $
3,818
12,018
50,149
991
1,608
1,153
1,095
70,832
89,139

$

$
$

5,329
574
41,457
5,168
3,510
29,596
7,438
3,491
2,499
1,533
100,595
(3,877)
96,718
4,981
11,364
6,900
2,176
—
375
437
26,233
70,485

As of December 31, 2020 and 2019, the Company classified $3.3 million and $4.5 million, respectively, of deferred tax liabilities as Other noncurrent
liabilities in the consolidated balance sheets.
Included in the stock-based compensation expense deferred tax asset at December 31, 2020 and 2019 is $6.1 million and $6.8 million, respectively, that
is related to acquisitions and is amortized for tax purposes over a 10 to 15-year period.
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As of December 31, 2020, the Company’s domestic and foreign net operating loss (“NOL”) carryforwards for income tax purposes were approximately
$4.7 million and $22.5 million, respectively. If not utilized, the domestic NOL carryforwards will begin to expire in 2021. The foreign NOL carryforwards
include $6.6 million from jurisdictions with no expiration date, with the remainder expiring as follows: $5.7 million in 2021, $5.5 million in 2022, $0.9 million
in 2023, $1.7 million in 2024, $2.1 million in 2025. The Company maintains a valuation allowance primarily related to the net operating loss carryforwards in
certain foreign jurisdictions that the Company believes are not likely to be realized, which totaled $22.4 million as of December 31, 2020.
Unrecognized Tax Benefits
As of December 31, 2020 and 2019, unrecognized tax benefits of $3.3 million and $2.9 million, respectively, are included in Income taxes payable,
noncurrent within the consolidated balance sheets. During the year ended December 31, 2020, a new uncertain tax position resulted in an unrecognized tax
benefit of $0.8 million, and reversals related to prior year tax positions yielded a tax benefit of $0.5 million. There were no significant new tax positions that
resulted in unrecognized tax benefits or reversals related to prior year tax positions during the years ended December 31, 2019 and 2018. There were no tax
positions for which it was reasonably possible that unrecognized tax benefits will significantly increase or decrease within twelve months of the reporting date.
The Company is subject to taxation in the United States and various states and foreign jurisdictions including Russia, Germany, Ukraine, the United
Kingdom, Hungary, Switzerland, Netherlands, Poland and India. With few exceptions, as of December 31, 2020, the Company is no longer subject to U.S.
federal, state, local or foreign examinations by tax authorities for years before 2016.

14.

EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share is computed by dividing net income available to common shareholders by the weighted-average number of shares of common
stock outstanding during the period. For purposes of computing basic earnings per share, any nonvested shares of restricted stock that have been issued by the
Company and are contingently returnable to the Company are excluded from the weighted-average number of shares of common stock outstanding during the
period. Diluted earnings per share is computed by dividing net income available to common shareholders by the weighted-average number of shares of
common stock outstanding during the period increased to include the number of additional shares of common stock that would have been outstanding if the
potentially dilutive securities had been issued. Potentially dilutive securities include outstanding stock options, unvested restricted stock and unvested equitysettled RSUs. The dilutive effect of potentially dilutive securities is reflected in diluted earnings per share by application of the treasury stock method.
The following table sets forth the computation of basic and diluted earnings per share of common stock as follows:
2020

Numerator for basic and diluted earnings per share:
Net income
Numerator for basic and diluted earnings per share

$
$

Denominator:
Weighted average common shares for basic earnings per share
Net effect of dilutive stock options, restricted stock units and restricted stock awards
Weighted average common shares for diluted earnings per share
Net Income per share:
Basic
Diluted

For the Years Ended December 31,
2019

327,160
327,160

$
$

55,727
2,719
58,446

$
$

5.87
5.60

261,057
261,057

$
$

54,719
2,949
57,668

$
$

4.77
4.53

2018

240,256
240,256

53,623
3,050
56,673

$
$

4.48
4.24

The number of shares underlying equity-based awards that were excluded from the calculation of diluted earnings per share as their effect would be antidilutive was 40 thousand, 120 thousand and 139 thousand for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, respectively.
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15.

COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Indemnification Obligations — In the normal course of business, the Company is a party to a variety of agreements under which it may be obligated to
indemnify the other party for certain matters. These obligations typically arise in contracts where the Company customarily agrees to hold the other party
harmless against losses arising from a breach of representations or covenants for certain matters, infringement of third party intellectual property rights, data
privacy violations, and certain tortious conduct in the course of providing services. The duration of these indemnifications varies, and in certain cases, is
indefinite.
The Company is unable to reasonably estimate the maximum potential amount of future payments under these or similar agreements due to the unique
facts and circumstances of each agreement and the fact that certain indemnifications provide for no limitation to the maximum potential future payments under
the indemnification. Management is not aware of any such matters that would have a material effect on the consolidated financial statements of the Company.
Litigation — From time to time, the Company is involved in litigation, claims or other contingencies arising in the ordinary course of business. The
Company accrues a liability when a loss is considered probable and the amount can be reasonably estimated. When a material loss contingency is reasonably
possible but not probable, the Company does not record a liability, but instead discloses the nature and the amount of the claim, and an estimate of the loss or
range of loss, if such an estimate can be made. Legal fees are expensed as incurred. In the opinion of management, the outcome of any existing claims and legal
or regulatory proceedings, if decided adversely, is not expected to have a material effect on the Company’s business, financial condition, results of operations or
cash flows.
Building Acquisition Commitment —During the year ended December 31, 2019, the Company entered into an agreement to purchase office space in
Ukraine intended to support the global delivery center in that country. The agreement is subject to completion of construction and other ordinary closing
conditions. As of December 31, 2020, the Company has committed to making future payments totaling approximately $36.9 million including VAT to the
sellers upon transfer of the building.

16.

SEGMENT INFORMATION

The Company determines its business segments and reports segment information in accordance with how the Company’s chief operating decision maker
(“CODM”) organizes the segments to evaluate performance, allocate resources and make business decisions. Segment results are based on the segment’s
revenues and operating profit, where segment operating profit is defined as income from operations before unallocated costs. Expenses included in segment
operating profit consist principally of direct selling and delivery costs as well as an allocation of certain shared services expenses. Certain corporate expenses
are not allocated to specific segments as these expenses are not controllable at the segment level. Such expenses include certain types of professional fees,
certain taxes included in operating expenses including the Belarus High-Technologies Park membership fee, compensation to non-employee directors and
certain other general and administrative expenses, including compensation of specific groups of non-production employees. In addition, the Company does not
allocate amortization of intangible assets acquired through business combinations, goodwill and other asset impairment charges, stock-based compensation
expenses, acquisition-related costs and certain other one-time charges. These unallocated amounts are combined with total segment operating profit to arrive at
consolidated income from operations as reported below in the reconciliation of segment operating profit to consolidated income before provision for income
taxes. Additionally, management has determined that it is not practical to allocate identifiable assets by segment since such assets are used interchangeably
among the segments.
The Company manages its business primarily based on the managerial responsibility for its client base and market. As managerial responsibility for a
particular customer relationship generally correlates with the customer’s geographic location, there is a high degree of similarity between customer locations
and the geographic boundaries of the Company’s reportable segments. In some cases, managerial responsibility for a particular customer is assigned to a
management team in another region and is usually based on the strength of the relationship between customer executives and particular members of EPAM’s
senior management team. In such cases, the customer’s activity would be reported through the respective management team member’s reportable segment.
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Revenues from external customers and operating profit, before unallocated expenses, by reportable segments were as follows:
2020

Segment revenues:
North America
Europe
Russia

$

$

Total revenues
Segment operating profit:
North America
Europe
Russia

$

$

Total segment operating profit

For the years ended December 31,
2019

1,601,820
947,305
110,353
2,659,478

$

345,196
152,902
5,811
503,909

$

$

$

1,380,944
820,717
92,137
2,293,798

$

293,757
114,863
17,347
425,967

$

$

$

2018

1,076,979
692,785
73,148
1,842,912
221,846
115,876
11,377
349,099

Intersegment transactions were excluded from the above on the basis that they are neither included in the measure of a segment’s profit and loss results,
nor considered by the CODM during the review of segment results.
There were no customers individually exceeding 10% of our total segment revenues for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018.
Reconciliation of segment operating profit to consolidated income before provision for income taxes is presented below:
2020

Total segment operating profit:
Unallocated costs:
Stock-based compensation expense
Amortization of purchased intangibles
Other acquisition-related expenses
Other unallocated costs
Income from operations
Interest and other income, net
Foreign exchange (loss)/gain
Income before provision for income taxes
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For the Years Ended December 31,
2019

$

503,909

$

$

(75,238)
(12,340)
(1,868)
(35,139)
379,324
3,822
(4,667)
378,479 $

425,967

2018

$

349,099

(72,036)
(9,914)
(3,774)
(37,393)
302,850
8,725
(12,049)
299,526 $

(59,188)
(8,101)
(916)
(35,130)
245,764
3,522
487
249,773
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Geographic Area Information
Long-lived assets include property and equipment, net of accumulated depreciation and amortization, and management has determined that it is not
practical to allocate these assets by segment since such assets are used interchangeably among the segments. Physical locations and values of the Company’s
long-lived assets are presented below:

Belarus
Ukraine
United States
Russia
India
Poland
Hungary
Spain
China
Mexico
Other
Total

As of December 31,
2020

As of December 31,
2019

As of December 31,
2018

$

$

$

$

73,988
30,980
15,718
15,036
7,079
5,434
5,365
2,799
2,722
2,419
7,993
169,533

$

75,984
24,652
15,637
17,980
7,443
5,029
5,201
1,106
3,036
2,353
6,838
165,259

$

50,085
8,433
13,101
9,902
7,019
2,637
3,168
875
2,651
812
3,963
102,646

The table below presents the Company’s revenues by customer location for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018:
2020

United States
United Kingdom
Switzerland
Netherlands
Russia
Germany
Canada
Other locations
Revenues

$

$
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For the Years Ended December 31,
2019

1,523,731
331,217
203,391
114,678
104,846
84,902
68,416
228,297
2,659,478

$

$

1,321,662
290,039
152,710
88,488
89,941
82,441
68,304
200,213
2,293,798

$

$

2018

1,029,327
200,918
144,398
70,274
71,181
80,787
69,836
176,191
1,842,912
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17.

ACCUMULATED OTHER COMPREHENSIVE LOSS
The following table summarizes the changes in the accumulated balances for each component of accumulated other comprehensive loss:
2020

Foreign currency translation
Beginning balance
Foreign currency translation
Income tax (expense)/benefit
Foreign currency translation, net of tax
Ending balance
Cash flow hedging instruments
Beginning balance
Unrealized gain in fair value
Net (loss)/gain reclassified into Cost of revenues (exclusive of depreciation and amortization)
Income tax (expense)/benefit
Cash flow hedging instruments, net of tax
Ending balance(1)
Defined benefit plans
Beginning balance
Actuarial losses
Income tax benefit
Defined benefit plans, net of tax
Ending balance
Accumulated other comprehensive loss
(1)

$

$
$

$
$

$
$

For the Years Ended December 31,
2019

2018

(32,666) $
5,802
(1,304)
4,498
(28,168) $

(38,961) $
7,912
(1,617)
6,295
(32,666) $

(17,623)
(25,097)
3,759
(21,338)
(38,961)

1,292 $
8,076
(5,031)
(695)
2,350
3,642 $

(2,553) $
2,933
2,028
(1,116)
3,845
1,292 $

—
867
(4,161)
741
(2,553)
(2,553)

— $
(1,275)
289
(986)
(986) $
(25,512) $

— $
—
—
—
— $
(31,374) $

—
—
—
—
—
(41,514)

As of December 31, 2020, the ending balance of net unrealized gains related to derivatives designated as cash flow hedges is expected to be reclassified into Cost of revenues (exclusive of
depreciation and amortization) in the next twelve months.
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18.

QUARTERLY FINANCIAL DATA (UNAUDITED)
Summarized quarterly results for the years ended December 31, 2020 and 2019 were as follows:
Three Months Ended

2020
Revenues
Operating expenses:
Cost of revenues (exclusive of depreciation and
amortization)
Selling, general and administrative expenses
Depreciation and amortization expense
Income from operations
Interest and other income/(expense), net
Foreign exchange gain/(loss)
Income before provision for income taxes
Provision for income taxes
Net income
Comprehensive income
Basic net income per share(1)
Diluted net income per share(1)
(1)

March 31

June 30

$

651,359

September 30

$

632,383

$

652,243

$

423,802
125,108
14,940
87,509
2,386
6,524
96,419
10,854
85,565

$

419,540
114,191
15,226
83,426
1,817
(9,167)
76,076
9,452
66,624 $

$
$
$

47,678
1.55
1.47

$
$
$

85,512
1.20
1.14

December 31

Full Year

$

723,493

$

2,659,478

423,388
116,530
15,929
96,396
1,672
5,896
103,964
14,532
89,432

$

465,792
128,929
16,779
111,993
(2,053)
(7,920)
102,020
16,481
85,539 $

1,732,522
484,758
62,874
379,324
3,822
(4,667)
378,479
51,319
327,160

89,133
1.60
1.53

$
$
$

110,699
1.53
1.46

$
$
$

$
$
$

333,022
5.87
5.60

Earnings per share amounts for each quarter may not necessarily total to the yearly earnings per share due to the weighting of shares outstanding on a quarterly and year to date basis.
Three Months Ended

2019
Revenues
Operating expenses:
Cost of revenues (exclusive of depreciation and
amortization)
Selling, general and administrative expenses
Depreciation and amortization expense
Income from operations
Interest and other income, net
Foreign exchange loss
Income before provision for income taxes
Provision for income taxes
Net income
Comprehensive income
Basic net income per share(1)
Diluted net income per share(1)
(1)

March 31

June 30

$

521,333

$

344,689
101,786
10,200
64,658
3,076
(3,484)
64,250
3,496
60,754 $

$
$
$

66,797
1.12
1.06

$

$
$
$

551,587

September 30

$

355,915
111,762
11,028
72,882
1,190
(3,562)
70,510
11,733
58,777 $
62,934
1.07
1.02

$
$
$

588,103

December 31

$

377,525
118,886
11,127
80,565
2,509
(3,105)
79,969
12,967
67,002 $
54,725
1.22
1.16

$
$
$

632,775

Full Year

$

2,293,798

410,069
124,999
12,962
84,745
1,950
(1,898)
84,797
10,273
74,524 $

1,488,198
457,433
45,317
302,850
8,725
(12,049)
299,526
38,469
261,057

86,741
1.35
1.29

$
$
$

271,197
4.77
4.53

Earnings per share amounts for each quarter may not necessarily total to the yearly earnings per share due to the weighting of shares outstanding on a quarterly and year to date basis.
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SCHEDULE II
VALUATION AND QUALIFYING ACCOUNTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(In thousands)
Balance at
Beginning of
Year
Year Ended December 31, 2020
Allowance for doubtful accounts for trade receivables and contract assets
Valuation allowance on deferred tax assets
Year Ended December 31, 2019
Allowance for doubtful accounts for trade receivables and contract assets
Valuation allowance on deferred tax assets
Year Ended December 31, 2018
Allowance for doubtful accounts for trade receivables and contract assets
Valuation allowance on deferred tax assets

Additions

Deductions/
Write offs

Balance at End
of Year

$
$

3,210
3,877

3,282
1,608

(1,606) $
— $

4,886
5,485

$
$

1,557
3,189

2,072
688

(419) $
— $

3,210
3,877

$
$

1,186
924

2,722
2,265

(2,351) $
— $

1,557
3,189
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(Unaudited)
(In thousands, except par value)
As of
June 30,
2021

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents

$ 1,283,233

$ 1,322,143

—

60,007

682,236

501,062

72,549

29,570

2,038,018

1,912,782

173,545

169,533

196,572

228,672

65,130

51,975

335,477

211,956

96,115

92,454

Short-term investments
Trade receivables and contract assets, net of allowance of $7,647 and $4,886, respectively
Prepaid and other current assets
Total current assets
Property and equipment, net
Operating lease right-of-use assets, net
Intangible assets, net
Goodwill
Deferred tax assets
Other noncurrent assets
Total assets

As of
December 31,
2020

56,758

53,960

$ 2,961,615

$ 2,721,332

$

$

Liabilities
Current liabilities
Accounts payable

9,712

10,189

Accrued compensation and benefits expenses

309,328

294,709

Accrued expenses and other current liabilities

109,148

79,690

Short-term debt

25,000

—

Income taxes payable, current

16,939

20,603

Operating lease liabilities, current

52,821

60,759

522,948

465,950

29
41,012

25,038
43,448

151,985

180,604

32,973

23,274

748,947

738,314

57

56

670,264

660,771

1,571,597

1,347,880

(177)

(177)

(29,073)

(25,512)

2,212,668
$ 2,961,615

1,983,018
$ 2,721,332

Total current liabilities
Long-term debt
Income taxes payable, noncurrent
Operating lease liabilities, noncurrent
Other noncurrent liabilities
Total liabilities
Commitments and contingencies (Note 12)
Stockholders’ equity
Common stock, $0.001 par value; 160,000 shares authorized; 56,633 and 56,128 shares issued,
56,613 and 56,108 shares outstanding at June 30, 2021 and December 31, 2020, respectively
Additional paid-in capital
Retained earnings
Treasury stock
Accumulated other comprehensive loss
Total stockholders’ equity
Total liabilities and stockholders’ equity

The accompanying notes are an integral part of the unaudited condensed consolidated financial statements.
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
(Unaudited)
(In thousands, except per share data)
Three Months Ended
June 30,
2021

Six Months Ended
June 30,

2020

2021

2020

$ 881,366

$ 632,383

$ 1,662,141

$ 1,283,742

583,728

419,540

1,103,056

843,342

151,910

114,191

288,299

239,299

20,454

15,226

38,261

30,166

125,274
2,580

83,426
1,817

232,525
7,954

170,935
4,203

(4,693)

(9,167)

(2,394)

(2,643)

Net income

123,161
8,490
$ 114,671

$

76,076
9,452
66,624

238,085
14,368
$ 223,717

172,495
20,306
$ 152,189

Net income per share:
Basic

$

2.03

$

1.20

$

3.97

$

2.74

$

1.94

$

1.14

$

3.80

$

2.62

Revenues
Operating expenses:
Cost of revenues (exclusive of depreciation and amortization)
Selling, general and administrative expenses
Depreciation and amortization expense
Income from operations
Interest and other income, net
Foreign exchange loss
Income before provision for income taxes
Provision for income taxes

Diluted
Shares used in calculation of net income per share:
Basic
Diluted

56,463

55,701

56,317

55,494

59,011

58,246

58,896

58,194

The accompanying notes are an integral part of the unaudited condensed consolidated financial statements.
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
(Unaudited)
(In thousands)
Three Months Ended
June 30,
2021

2020

$ 114,671

Net income
Other comprehensive income/(loss):

Six Months Ended
June 30,

$

2021

2020

66,624

$ 223,717

$ 152,189

Change in foreign currency translation adjustments, net of tax

9,637

12,442

(894)

(16,077)

Change in unrealized gain/(loss) on hedging instruments, net of tax

2,040

6,446

(2,041)

(2,922)

—

—

(626)

—

11,677

18,888

(3,561)

(18,999)

85,512

$ 220,156

$ 133,190

Defined benefit pension plans - actuarial loss, net of tax
Other comprehensive income/(loss)

$ 126,348

Comprehensive income

$

The accompanying notes are an integral part of the unaudited condensed consolidated financial statements.
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN
STOCKHOLDERS’ EQUITY
(Unaudited)
(In thousands)
Additional
Paid-in
Capital

Common Stock
Shares

Balance, January 1, 2021

56,108

Retained
Earnings

Treasury Stock

Amount

$

56

Accumulated
Other
Comprehensive
(Loss)/Income

Shares

$ 660,771

$ 1,347,880

20

Total
Stockholders’
Equity

Amount

$

(177)

$

(25,512)

$ 1,983,018

Restricted stock units vested

248

—

—

—

—

—

—

—

Restricted stock units withheld for employee taxes

(84)

—

(31,935)

—

—

—

—

(31,935)

—

—

14,624

—

—

—

—

14,624

109

—

4,424

—

—

—

—

4,424

Other comprehensive loss

—

—

—

—

—

—

(15,238)

(15,238)

Net income

—

—

—

109,046

—

—

—

109,046

56

$ 647,884

$ 1,456,926

(40,750)

$ 2,063,939

Stock-based compensation expense
Proceeds from stock option exercises

Balance, March 31, 2021

56,381

$

$

20

$

(177)

$

Restricted stock units vested

19

—

—

—

—

—

—

—

Restricted stock units withheld for employee taxes

(6)

—

(2,631)

—

—

—

—

(2,631)

—

—

13,792

—

—

—

—

13,792

219

1

11,219

—

—

—

—

11,220

Other comprehensive income

—

—

—

—

—

—

11,677

11,677

Net income

—

—

—

114,671

—

—

—

114,671

57

$ 670,264

$ 1,571,597

20

(29,073)

$ 2,212,668

Stock-based compensation expense
Proceeds from stock option exercises

Balance, June 30, 2021

56,613

$

5

$

(177)

$
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Additional
Paid-in
Capital

Common Stock
Shares

Balance, January 1, 2020

55,188

Cumulative effect of adoption of ASU 2016-13
Adjusted Balance, January 1, 2020

Amount

$

55
—

$

55

—
55,188

Retained
Earnings

Treasury Stock
Shares

$ 607,051

Accumulated
Other
Comprehensive
(Loss) / Income

$ 1,020,590

20

—

130

—

$ 607,051

$ 1,020,720

20

Total
Stockholders’
Equity

Amount

$

(177)

$

(177)

$

(31,374)
—

130

$

(31,374)

$ 1,596,275

—

$ 1,596,145

Restricted stock units vested

274

—

—

—

—

—

—

—

Restricted stock units withheld for employee taxes

(90)

—

(15,822)

—

—

—

—

(15,822)

Stock-based compensation expense
Proceeds from stock option exercises
Other comprehensive loss

—

—

12,210

—

—

—

—

12,210

217

1

7,140

—

—

—

—

7,141

—

—

—

—

—

—

(37,887)

(37,887)

—

Net income
Balance, March 31, 2020

55,589

$

—

—

85,565

—

56

$ 610,579

$ 1,106,285

20

—
$

(177)

$

—

85,565

(69,261)

$ 1,647,482

Restricted stock units vested

19

—

—

—

—

—

—

—

Restricted stock units withheld for employee taxes

(6)

—

(1,169)

—

—

—

—

(1,169)

—

—

11,153

—

—

—

—

11,153

224

—

10,116

—

—

—

—

10,116

Other comprehensive income

—

—

—

—

—

—

18,888

18,888

Net income

—

—

—

66,624

—

—

—

66,624

56

$ 630,679

$ 1,172,909

20

(50,373)

$ 1,753,094

Stock-based compensation expense
Proceeds from stock option exercises

Balance, June 30, 2020

55,826

$

$

(177)

The accompanying notes are an integral part of the unaudited condensed consolidated financial statements.
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(Unaudited)
(In thousands)
Six Months Ended June 30,
2021

Cash flows from operating activities:
Net income
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Depreciation and amortization expense
Operating lease right-of-use assets amortization expense
Bad debt expense
Deferred taxes
Stock-based compensation expense
Other
Changes in assets and liabilities:
Trade receivables and contract assets
Prepaid and other assets
Accounts payable
Accrued expenses and other liabilities
Operating lease liabilities
Income taxes payable

$

Net cash provided by operating activities
Cash flows from investing activities:
Purchases of property and equipment
Purchases of short-term investments
Proceeds from short-term investments
Acquisition of business, net of cash acquired (Note 2)
Purchases of non-marketable securities
Other investing activities, net
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities:
Proceeds from stock option exercises
Payments of withholding taxes related to net share settlements of restricted stock units
Payment of contingent consideration for previously acquired business
Other financing activities, net
Net cash used in financing activities
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash
Net (decrease)/increase in cash, cash equivalents and restricted cash
Cash, cash equivalents and restricted cash, beginning of period
$

Cash, cash equivalents and restricted cash, end of period

7

223,717

2020

$

152,189

38,261
31,496
2,828
1,176
48,451
(5,190)

30,166
33,834
3,174
2,971
31,320
4,458

(168,038)
(7,795)
(3,948)
(6,772)
(32,276)
(40,247)
81,663

(11,842)
1,216
633
(5,835)
(30,857)
(2,016)
209,411

(33,773)
—
60,000
(121,252)
(2,544)

(40,524)
(60,000)
—
(12,573)
(20,500)

179
(97,390)

26
(133,571)

15,610
(33,696)
(1,047)
137
(18,996)
(3,761)
(38,484)
1,323,533
1,285,049

17,144
(15,899)
(7,869)
(24)
(6,648)
(11,999)
57,193
937,688
994,881

$
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EPAM SYSTEMS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(Unaudited)
(In thousands)
(Continued)
The following table provides a reconciliation of cash, cash equivalents and restricted cash reported within the condensed
consolidated balance sheets:
As of
June 30,
2021

Balance sheet classification
Cash and cash equivalents
Restricted cash in Prepaid and other current assets
Restricted cash in Other noncurrent assets
Total restricted cash
Total cash, cash equivalents and restricted cash

As of
December 31,
2020

$ 1,283,233

$ 1,322,143

451

106

1,365

1,284

1,816

1,390

$ 1,285,049

$ 1,323,533

The accompanying notes are an integral part of the unaudited condensed consolidated financial statements.
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NOTES TO CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Unaudited)
(In thousands, except per share data and as otherwise disclosed)
1.

BUSINESS AND SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

EPAM Systems, Inc. (the “Company” or “EPAM”) is a leading global provider of digital platform engineering and
software development services to customers located around the world, primarily in North America, Europe, Asia and Australia.
The Company’s industry expertise includes financial services, travel and consumer, software and hi-tech, business information
and media, life sciences and healthcare, as well as other emerging industries. The Company is incorporated in Delaware with
headquarters in Newtown, Pennsylvania.
Basis of Presentation — The accompanying unaudited condensed consolidated financial statements of EPAM have been
prepared in accordance with generally accepted accounting principles in the United States (“GAAP” or “U.S. GAAP”) and
Article 10 of Regulation S-X under the Securities Exchange Act of 1934, as amended. The unaudited condensed consolidated
financial statements include the financial statements of EPAM Systems, Inc. and its subsidiaries with all intercompany balances
and transactions eliminated.
These unaudited condensed consolidated financial statements and accompanying notes should be read in conjunction
with the Company’s audited consolidated financial statements and the notes thereto for the year ended December 31, 2020
included in its Annual Report on Form 10-K. The preparation of these condensed consolidated financial statements in
conformity with GAAP requires management to make estimates and assumptions that affect the amounts reported in these
condensed consolidated financial statements and accompanying notes. Actual results could differ from those estimates, and
such differences may be material to the condensed consolidated financial statements. Operating results for the interim periods
are not necessarily indicative of results that may be expected to occur for the entire year. In management’s opinion, all
adjustments considered necessary for a fair presentation of the accompanying unaudited condensed consolidated financial
statements have been included, and all adjustments are of a normal and recurring nature.
Adoption of New Accounting Standards
The adoption of new accounting standards did not have a material impact on the Company’s consolidated financial
position, results of operations, changes in stockholders’ equity and cash flows.
Pending Accounting Standards
From time to time, new accounting pronouncements are issued by the FASB or other standards-setting bodies that the
Company will adopt according to the various timetables the FASB specifies. The Company believes the impact of recently
issued standards that are not yet effective will not have a material impact on its consolidated financial position, results of
operations and cash flows upon adoption.
2.

ACQUISITIONS

PolSource — On April 2, 2021, the Company acquired 100% of PolSource S.A. and its subsidiaries, a Salesforce
Platinum Consulting Partner with more than 350 experienced Salesforce specialists for a purchase price of $136.7 million
including contingent consideration with an acquisition-date fair value of $25.0 million. The Company could pay up to $45.0
million in contingent consideration and the actual future payout is subject to attainment of certain revenue, earnings and
operational targets.
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The following table summarizes the estimated fair values of the assets acquired and liabilities assumed as of the date of
acquisition for PolSource:
PolSource

$

Cash and cash equivalents
Trade receivables and contract assets
Prepaid and other current assets
Goodwill
Intangible assets
Property and equipment and other noncurrent assets

$

Total assets acquired

$

2,565
13,653
756
113,528
15,290
422
146,214

Total liabilities assumed

$

5,247
4,297
9,544

Net assets acquired

$

136,670

Accounts payable, accrued expenses and other current liabilities
Other noncurrent liabilities

For the acquisition of PolSource, the estimated fair values of the assets acquired and liabilities assumed are provisional
and based on the information that was available as of the acquisition date. The Company expects to complete the purchase price
allocations as soon as practicable but no later than one year from the acquisition date.
As of June 30, 2021, the following table presents the estimated fair values and useful lives of intangible assets acquired
from PolSource:
PolSource
Weighted
Average Useful
Life (in years)

6
3

Customer relationships
Trade names

Amount

$
$

Total

14,390
900
15,290

The goodwill recognized as a result of the PolSource acquisition is attributable to synergies expected to be achieved by
combining the businesses of EPAM and PolSource, expected future contracts, the assembled workforce acquired and other
factors. This goodwill is not expected to be deductible for income tax purposes.
Revenues generated by PolSource included in the Company’s consolidated statements of income totaled $16.6 million
during the three and six months ended June 30, 2021.
The Company recognized acquisition-related costs associated with the PolSource acquisition during the three and six
months ended June 30, 2021 totaling $0.4 million and $1.4 million, respectively. These costs are included in Selling, general
and administrative expenses in the accompanying consolidated statements of income.
Pro forma results of operations have not been presented because the effect of the acquisition of PolSource and its
subsidiaries on the Company’s condensed consolidated financial statements was not material.
Other 2021 Acquisitions — During the three months ended June 30, 2021, the Company completed two additional
acquisitions with an aggregate purchase price of $17.1 million including contingent consideration with an acquisition-date fair
value of $3.4 million. The Company could pay up to $10.8 million in contingent consideration and the actual future payout is
subject to attainment of specified performance targets during the periods ranging from 12 months to 24 months after the
respective acquisition dates. These acquisitions increased EPAM’s e-platform offerings and expanded the Company’s
geographical reach, as well as added $5.1 million in intangible assets, consisting mainly of customer relationships. Revenues
generated by these Other 2021 acquisitions totaled $2.0 million during the three months ended June 30, 2021. Pro forma results
of operations have not been presented because the effect of these acquisitions on the Company’s consolidated financial
statements was not material individually or in the aggregate.
2020 Acquisitions — During the year ended December 31, 2020, the Company completed two acquisitions with an
aggregate purchase price of $22.5 million including contingent consideration with an acquisition-date fair value of $5.3 million.
10
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The Company committed to making contingent consideration payments with a maximum amount payable of $18.6 million
subject to attainment of specified performance targets in the first and second calendar years after the respective acquisition
dates. These acquisitions increased EPAM’s software and service capabilities and expanded EPAM’s offerings in financial
services as well as added $7.3 million of intangible assets, consisting mainly of customer relationships. Pro forma results of
operations have not been presented because the effect of these acquisitions on the Company’s condensed consolidated financial
statements was not material individually or in the aggregate.
3.

GOODWILL
Goodwill by reportable segment was as follows:
North
America

Europe

$ 121,132
68,117

Balance as of January 1, 2021
PolSource acquisition
Other 2021 acquisitions

Balance as of June 30, 2021

90,106
45,411

$

Total

718
—

$

211,956
113,528

4,609

5,716

—

10,325

—

(24)

—

(24)

2020 acquisitions purchase accounting adjustments
Effect of net foreign currency exchange rate changes

$

Russia

(146)

(166)

$ 193,712

$ 141,043

$

4

(308)

722

$ 335,477

There were no accumulated impairment losses in the North America or Europe reportable segments as of June 30, 2021
or December 31, 2020. The Russia segment had accumulated goodwill impairment losses of $2.2 million as of June 30, 2021
and December 31, 2020.
4.

FAIR VALUE MEASUREMENTS

The Company carries certain assets and liabilities at fair value on a recurring basis on its consolidated balance sheets.
The following tables present the fair values of the Company’s financial assets and liabilities measured at fair value on a
recurring basis as of June 30, 2021 and December 31, 2020:

As of June 30, 2021
Balance

Foreign exchange derivative assets
Total assets measured at fair value on a recurring basis
Foreign exchange derivative liabilities

Level 1

Level 3

$

3,049

$

—

$

3,049

$

—

$

3,049

$

—

$

3,049

$

—

$

975

$

—

$

975

$

—

$

975

Contingent consideration

—

29,167

Total liabilities measured at fair value on a recurring basis

Level 2

$

30,142

—

$

—

29,167
$

29,167

As of December 31, 2020
Balance

Foreign exchange derivative assets
Total assets measured at fair value on a recurring basis
Foreign exchange derivative liabilities

Level 1

Level 3

4,955

$

—

$

4,955

$

—

$

4,955

$

—

$

4,955

$

—

243

$

—

$

243

$

$

Contingent consideration

—

7,470

Total liabilities measured at fair value on a recurring basis

Level 2

$

$

7,713

$

—

—
$

243

—
7,470

$

7,470

The foreign exchange derivatives are valued using pricing models and discounted cash flow methodologies based on
observable foreign exchange data at the measurement date. See Note 5 “Derivative Financial Instruments” in the condensed
consolidated interim financial statements for additional information regarding derivative financial instruments.
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The Company determines the fair value of the contingent consideration liabilities using Monte Carlo simulations (which
involve a simulation of future revenues and earnings during the earn-out period using management's best estimates) or
probability-weighted expected return methods. Changes in financial projections, market risk assumptions, discount rates or
probability assumptions related to achieving the various earn-out criteria would result in a change in the fair value of contingent
consideration. Such changes, if any, are recorded within Interest and other income, net in the Company’s condensed
consolidated statements of income.
The fair value of the contingent consideration for the PolSource acquisition attributable to future revenues and earnings
was measured utilizing a Monte Carlo simulation, based on future revenue and earnings projections of the business, revenue
volatility and asset volatility of comparable companies, and a discount rate. The discount rate used to determine the fair value of
this contingent consideration was 0.4%.
The fair value of the contingent consideration for the PolSource acquisition attributable to future operating metrics was
measured using a probability-weighted expected return method, based on the expected future payments using the earnout
formula and performance targets specified in the purchase agreement and adjusting those estimates to reflect the probability of
their achievement. The weighted-average estimated future payments were then discounted to present value using a rate based on
EPAM’s cost of debt. The discount rate used to determine the fair value of this contingent consideration was 0.4%.
The fair value of the contingent consideration for all other acquisitions was determined using a probability-weighted
expected return method and is based on the expected future payments to be made to the sellers of the acquired businesses in
accordance with the provisions outlined in the respective purchase agreements. Although there is significant judgment involved,
the Company believes its estimates and assumptions are reasonable. In determining fair value, the Company considered a
variety of factors, including future performance of the acquired businesses using financial projections developed by the
Company and market risk assumptions that were derived for revenue growth and earnings before interest and taxes. The
Company estimated future payments using the earnout formula and performance targets specified in the purchase agreements
and adjusted those estimates to reflect the probability of their achievement. Those weighted-average estimated future payments
were then discounted to present value using a rate based on the weighted-average cost of capital of guideline companies. The
discount rates used to determine the fair value of contingent consideration for the 2020 Acquisitions ranged from a minimum of
15.5% to a maximum of 17.5%.
A reconciliation of the beginning and ending balances of Level 3 acquisition-related contingent consideration using
significant unobservable inputs for the six months ended June 30, 2021 is as follows:
Amount

Contingent consideration liabilities as of January 1, 2021
Payment of contingent consideration for previously acquired businesses

$

7,470
(1,000)

PolSource acquisition

25,000

Other 2021 acquisitions

3,366

Changes in fair value of contingent consideration included in Interest and other income, net

(5,636)

Effect of net foreign currency exchange rate changes

(33)
$

Contingent consideration liabilities as of June 30, 2021
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Financial Assets and Liabilities Not Measured at Fair Value on a Recurring Basis
Estimates of fair value of financial instruments not carried at fair value on a recurring basis on the Company’s
consolidated balance sheets are generally subjective in nature and are determined as of a specific point in time based on the
characteristics of the financial instruments and relevant market information. The generally short maturities of certain assets and
liabilities result in a number of assets and liabilities for which fair value equals or closely approximates the amount recorded on
the Company’s condensed consolidated balance sheets. The following tables present the estimated fair values of the Company’s
financial assets and liabilities not measured at fair value on a recurring basis as of the dates indicated:
Fair Value Hierarchy
Estimated
Fair Value

Balance

Level 1

Level 2

Level 3

June 30, 2021

Financial Assets:
Cash equivalents:
Money market funds

$ 116,212

$ 116,212

$ 116,212

$

—

$

—

Total cash equivalents
Restricted cash

$ 116,212
$
1,816

$ 116,212
$
1,816

$ 116,212
$
1,816

$
$

—
—

$
$

—
—

Employee loans

$

579

$

579

$

—

$

—

$

579

$

25,007

$

25,007

$

—

$

25,007

$

—

Financial Liabilities:
Borrowings under the 2017 Credit Facility

Fair Value Hierarchy
Estimated
Fair Value

Balance

Level 1

Level 2

Level 3

December 31, 2020

Financial Assets:
Cash equivalents:
Money market funds

$ 153,783

$ 153,783

$ 153,783

$

—

$

—

Total cash equivalents
Restricted cash

$ 153,783
$
1,390

$ 153,783
$
1,390

$ 153,783
$
1,390

$
$

—
—

$
$

—
—

Time deposits included in Short-term investments

$

60,007

$

60,007

$

—

$

60,007

$

—

Employee loans

$

794

$

794

$

—

$

—

$

794

$

25,007

$

25,007

$

—

$

25,007

$

—

Financial Liabilities:
Borrowings under the 2017 Credit Facility

Non-Marketable Securities Without Readily Determinable Fair Values
The Company holds investments in equity securities that do not have readily determinable fair values. These investments
are recorded at cost and are remeasured to fair value based on certain observable price changes or impairment events as they
occur. The carrying amount of these investments was $27.5 million and $25.0 million as of June 30, 2021 and December 31,
2020, respectively and is classified as Other noncurrent assets in the Company’s condensed consolidated balance sheets.
5.

DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS

In the normal course of business, the Company uses derivative financial instruments to manage the risk of fluctuations in
foreign currency exchange rates. The Company has a hedging program whereby it enters into a series of foreign exchange
forward contracts with durations of twelve months or less that are designated as cash flow hedges of forecasted Russian ruble,
Polish zloty and Indian rupee transactions. As of June 30, 2021, all of the Company’s foreign exchange forward contracts were
designated as hedges and there is no financial collateral (including cash collateral) required to be posted by the Company
related to the foreign exchange forward contracts.
The fair value of derivative instruments on the Company’s consolidated balance sheets as of June 30, 2021 and
December 31, 2020 were as follows:

13

Table of Contents

As of June 30, 2021
Asset
Derivatives

Balance Sheet Classification

Foreign exchange forward contracts Designated as hedging instruments

6.

Prepaid expenses and
other current assets
Accrued expenses and
other current liabilities

$

As of December 31, 2020

Liability
Derivatives

Asset
Derivatives

3,049

$
$

Liability
Derivatives

4,955

975

$

243

LEASES

The Company leases office space, corporate apartments, office equipment, and vehicles. Many of the Company’s leases
contain variable payments including changes in base rent and charges for common area maintenance or other miscellaneous
expenses. Due to this variability, the cash flows associated with these variable payments are not included in the minimum lease
payments used in determining the right-of-use assets and associated lease liabilities and are recognized in the period in which
the obligation for such payments is incurred. The Company’s leases have remaining lease terms ranging from 0.1 to 9.9 years.
Certain lease agreements, mainly for office space, include options to extend or terminate the lease before the expiration date.
The Company considers such options when determining the lease term when it is reasonably certain that the Company will
exercise that option. The Company leases and subleases a portion of its office space to third parties. Lease income and sublease
income were immaterial for the three and six months ended June 30, 2021 and 2020.
During the three and six months ended June 30, 2021 and 2020, the components of lease expense were as follows:
Three Months Ended
June 30,
2021

Income Statement Classification

Six Months Ended
June 30,

2020

2021

2020

Operating lease cost
Variable lease cost

Selling, general and administrative expenses
Selling, general and administrative expenses

$ 17,245
1,656

$ 18,851
579

$ 34,501
3,916

$ 37,714
3,214

Short-term lease cost

Selling, general and administrative expenses

336

269

514

809

$ 19,237

$ 19,699

$ 38,931

$ 41,737

Total lease cost

Supplemental cash flow information related to leases for the three and six months ended June 30, 2021 and 2020 was as
follows:
Three Months Ended
June 30,
2021

Six Months Ended
June 30,

2020

2021

2020

Cash paid for amounts included in the measurement of lease
liabilities:
Operating cash flows used for operating leases

$

17,774

$

16,481

$

35,419

$

33,372

Right-of-use assets obtained in exchange for lease
obligations:
Operating leases

$

1,639

$

11,676

$

1,677

$

42,928

$
$

(813)
(813)

$
$

(8,566)
(8,562)

$
$

(1,879)
(1,879)

$
$

(3,982)
(3,989)

Non-cash net decrease due to lease modifications:
Operating lease right-of-use assets
Operating lease liabilities
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Weighted average remaining lease term and discount rate as of June 30, 2021 and 2020 were as follows:

As of June 30,
2021

Weighted average remaining lease term, in years:
Operating leases

As of June 30,
2020

5.8

6.0

2.6 %

3.2 %

Weighted average discount rate:
Operating leases
As of June 30, 2021, operating lease liabilities will mature as follows:

Year ending December 31,

Lease Payments

2021 (excluding six months ended June 30, 2021)
2022

$

31,405
47,210

2023

36,440

2024

31,115

2025

22,471

Thereafter

51,040
219,681
(14,875)

Total lease payments
Less: imputed interest
$

Total

204,806

The Company had committed to payments of $0.6 million related to operating lease agreements that had not yet
commenced as of June 30, 2021. These operating leases will commence on various dates during 2021 with lease terms ranging
from 2.0 to 2.8 years. The Company did not have any material finance lease agreements that had not yet commenced.

7.

DEBT

Revolving Line of Credit — On May 24, 2017, the Company entered into an unsecured credit facility (the “2017 Credit
Facility”), as may be amended from time to time, with PNC Bank, National Association; PNC Capital Markets LLC; Citibank
N.A.; Wells Fargo Bank, National Association; Fifth Third Bank and Santander Bank, N.A. (collectively the “Lenders”). The
2017 Credit Facility provides for a borrowing capacity of $300.0 million, with potential to increase the borrowing capacity up
to $400.0 million if certain conditions are met. The 2017 Credit Facility matures on May 24, 2022.
Borrowings under the 2017 Credit Facility may be denominated in U.S. dollars or up to a maximum of $100.0 million
equivalent in British pounds sterling, Canadian dollars, euros or Swiss francs and other currencies as may be approved by the
administrative agent and the Lenders. Borrowings under the 2017 Credit Facility bear interest at either a base rate or Euro-rate
plus a margin based on the Company’s leverage ratio. The base rate is equal to the highest of (a) the Overnight Bank Funding
Rate, plus 0.5%, (b) the Prime Rate, and (c) the Daily LIBOR Rate, plus 1.0%. As of June 30, 2021, the Company’s outstanding
borrowings are subject to a LIBOR-based interest rate which resets regularly at issuance, based on lending terms.
The 2017 Credit Facility includes customary business and financial covenants that may restrict the Company’s ability to
make or pay dividends (other than certain intercompany dividends) if a potential or an actual event of default has occurred or
would be triggered. As of June 30, 2021, the Company was in compliance with all covenants contained in the 2017 Credit
Facility.
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The following table presents the outstanding debt and borrowing capacity of the Company under the 2017 Credit
Facility:
As of
June 30,
2021

As of
December 31,
2020

Outstanding debt
Interest rate

$

Available borrowing capacity

$ 275,000

$ 275,000

Current maximum borrowing capacity

$ 300,000

$ 300,000

8.

25,000

$

25,000

1.1 %

1.2 %

REVENUES

Disaggregation of Revenues
The following tables present the disaggregation of the Company’s revenues by customer location, including a
reconciliation of the disaggregated revenues with the reportable segments (Note 13 “Segment Information”) for the periods
indicated:
Three Months Ended June 30, 2021
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Customer Locations

North America

$

508,330

Europe

18,036

21,615

CIS
APAC
Revenues

$

$

$

1,032

$

527,398

269,596

70

291,281

1,410

—

36,293

37,703

667

24,317

—

24,984

532,022

$

311,949

$

37,395

$

881,366

Six Months Ended June 30, 2021
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Customer Locations

North America

$

963,097

Europe
CIS
APAC
Revenues

$

32,699

$

1,923

$

997,719

39,370

511,150

133

550,653

3,266

14

64,557

67,837

1,142
$ 1,006,875

—

45,932

66,613

$ 1,662,141

44,790
$

588,653

$

Three Months Ended June 30, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Customer Locations

North America

$

Europe
CIS
APAC
$

Revenues

16

370,693

$

10,835

$

408

$

381,936

11,195

199,866

3

211,064

2,236

4

19,838

22,078

705

16,600

—

17,305

384,829

$

227,305

$

20,249

$

632,383
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Six Months Ended June 30, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Customer Locations

North America

$

Europe
CIS
APAC
Revenues

748,477

$

$

2,035

$

771,766

21,527

412,588

6

434,121

4,790

16

42,132

46,938

1,137
$

21,254

775,931

—

30,917

44,173

$ 1,283,742

29,780
$

463,638

$

The following tables present the disaggregation of the Company’s revenues by industry vertical, including a
reconciliation of the disaggregated revenues with the reportable segments (Note 13 “Segment Information”) for the periods
indicated:
Three Months Ended June 30, 2021
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Industry Verticals

Financial Services

$

83,342

$

85,965

$

24,631

$

193,938

Travel & Consumer

85,075

79,731

6,739

171,545

Software & Hi-Tech

134,638

23,934

590

159,162

Business Information & Media

92,379

65,032

436

157,847

Life Sciences & Healthcare

80,712

10,780

204

91,696

Emerging Verticals
Revenues

55,876
$

532,022

46,507
$

311,949

4,795
$

37,395

107,178
$

881,366

Six Months Ended June 30, 2021
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Industry Verticals

Financial Services

$

153,082

$

164,005

$

45,709

$

362,796

Travel & Consumer

154,504

144,355

11,697

310,556

Software & Hi-Tech

260,224

44,907

1,095

306,226

Business Information & Media

179,584

125,189

823

305,596

Life Sciences & Healthcare

156,301

26,131

379

182,811

Emerging Verticals

103,180

84,066

6,910

194,156

66,613

$ 1,662,141

Revenues

$ 1,006,875

17

$

588,653

$
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Three Months Ended June 30, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Industry Verticals

Financial Services

$

47,687

$

66,655

$

13,633

$

127,975

Travel & Consumer

52,193

51,253

3,824

107,270

Software & Hi-Tech

100,801

18,165

519

119,485

Business Information & Media

81,481

58,338

439

140,258

Life Sciences & Healthcare

61,776

7,069

39

68,884

Emerging Verticals
Revenues

40,891
$

384,829

25,825
$

227,305

1,795
$

20,249

68,511
$

632,383

Six Months Ended June 30, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Industry Verticals

Financial Services

$

95,555

Travel & Consumer

106,917

Software & Hi-Tech
Business Information & Media
Life Sciences & Healthcare
Emerging Verticals
Revenues

$

$

134,249

$

29,814

$

259,618

112,320

7,563

226,800

202,538

36,311

2,485

241,334

161,701

116,484

799

278,984

123,387

14,688

48

138,123

85,833

49,586

3,464

138,883

44,173

$ 1,283,742

775,931

$

463,638

$

The following tables present the disaggregation of the Company’s revenues by contract type including a reconciliation of
the disaggregated revenues with the Company’s reportable segments (Note 13 “Segment Information”) for the periods
indicated:
Three Months Ended June 30, 2021
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Contract Types

Time-and-material

$

Fixed-price
Licensing
Other revenues
$

Revenues

466,204

$

267,070

$

19,239

$

752,513

61,383

44,252

18,115

123,750

4,076

260

31

4,367

359

367

10

736

532,022

$

311,949

$

37,395

$

881,366

Six Months Ended June 30, 2021
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Contract Types

Time-and-material

$

Fixed-price
Licensing
Other revenues
Revenues

884,091

499,761

$

33,666

$ 1,417,518

114,398

87,818

32,816

235,032

7,611

314

112

8,037

775

760

19

1,554

66,613

$ 1,662,141

$ 1,006,875

18

$

$

588,653

$
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Three Months Ended June 30, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Contract Types

Time-and-material

$

Fixed-price
Licensing
Other revenues
$

Revenues

348,715

$

192,173

$

13,972

$

554,860

33,855

32,253

6,259

72,367

1,958

545

9

2,512

301

2,334

9

2,644

384,829

$

227,305

$

20,249

$

632,383

Six Months Ended June 30, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Contract Types

Time-and-material

$

Fixed-price

$

27,568

$ 1,116,039

77,508

15,080

158,298

3,728

707

1,467

5,902

515

2,930

58

3,503

44,173

$ 1,283,742

65,710

Licensing
Other revenues
Revenues

705,978

$

775,931

$

382,493

463,638

$

$

Timing of Revenue Recognition
The following tables present the timing of revenue recognition reconciled with the Company’s reportable segments (Note
13 “Segment Information”) for the periods indicated:
Three Months Ended June 30, 2021
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Timing of Revenue Recognition

Transferred over time

$

Transferred at a point of time
Revenues

529,230

$

2,792
$

532,022

311,840

$

37,370

109
$

311,949

$

25
$

37,395

878,440
2,926

$

881,366

Six Months Ended June 30, 2021
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Timing of Revenue Recognition

Transferred over time

$ 1,001,604

Transferred at a point of time
Revenues

$

588,571

5,271
$ 1,006,875

$

66,560

$ 1,656,735

53

5,406

66,613

$ 1,662,141

82
$

588,653

$

Three Months Ended June 30, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Timing of Revenue Recognition

Transferred over time

$

Transferred at a point of time
Revenues

383,573

$

1,256
$

19

384,829

227,073

$

232
$

227,305

20,240

$

9
$

20,249

630,886
1,497

$

632,383
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Six Months Ended June 30, 2020
Reportable Segments
North America

Europe

Consolidated
Revenues

Russia

Timing of Revenue Recognition

Transferred over time

$

773,383

$

775,931

Transferred at a point of time

$

463,244

$

463,638

2,548

Revenues

$

42,708
1,465

4,407

$

44,173

$ 1,283,742

394

$ 1,279,335

During the three and six months ended June 30, 2021, the Company recognized $11.6 million and $16.5 million,
respectively, of revenues from performance obligations satisfied in previous periods. Performance obligations satisfied in prior
periods led to a reduction of $3.7 million of revenues during three months ended June 30, 2020 and an increase of $4.2 million
of revenues during six months ended June 30, 2020.
The following table includes the estimated revenues expected to be recognized in the future related to performance
obligations that are partially or fully unsatisfied as of June 30, 2021. The Company applies a practical expedient and does not
disclose the value of unsatisfied performance obligations for contracts that (i) have an original expected duration of one year or
less and (ii) contracts for which it recognizes revenues at the amount to which it has the right to invoice for services provided.

Less than 1 year

1 Year

2 Years

3 Years

Total

Contract Type

Fixed-price

$

21,439

$

847

$

145

—

$

$

22,431

The Company applies a practical expedient and does not disclose the amount of the transaction price allocated to the
remaining performance obligations nor provide an explanation of when the Company expects to recognize that amount as
revenue for certain variable consideration.
Contract Balances
The following table provides information on the classification of contract assets and liabilities in the condensed
consolidated balance sheets:
As of
June 30,
2021

As of
December 31,
2020

Contract assets included in Trade receivables and contract assets
Contract liabilities included in Accrued expenses and other current liabilities

$
$

29,802
20,555

$
$

7,700
17,383

Contract liabilities included in Other noncurrent liabilities

$

207

$

94

Contract assets have increased since December 31, 2020 primarily due to contracts where the Company’s right to bill is
contingent upon achievement of contractual milestones. Contract liabilities comprise amounts collected from the Company’s
customers for revenues not yet earned and such amounts are anticipated to be recorded as revenues when services are
performed in subsequent periods. Contract liabilities have increased since December 31, 2020 due to an increase in advance
payments from customers for professional services and licenses during the quarter.
During the three and six months ended June 30, 2021, the Company recognized $3.3 million and $14.3 million,
respectively, of revenues that were included in Accrued expenses and other current liabilities at December 31, 2020. During the
three and six months ended June 30, 2020, the Company recognized $1.3 million and $7.9 million, respectively, of revenues
that were included in Accrued expenses and other current liabilities at December 31, 2019.
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9.

STOCK-BASED COMPENSATION

The following table summarizes the components of stock-based compensation expense recognized in the Company’s
condensed consolidated statements of income for the periods indicated:
Three Months Ended
June 30,
2021

$

Cost of revenues (exclusive of depreciation and amortization)
Selling, general and administrative expenses

2020

11,261
12,637
23,898

$

Total

Six Months Ended
June 30,

$

2021

8,958
10,481
19,439

$

$
$

2020

22,378
26,073
48,451

$
$

12,942
18,378
31,320

Stock Options
Stock option activity under the Company’s plans is set forth below:
Weighted
Average
Exercise
Price

Number of
Options

Aggregate
Intrinsic
Value

Weighted Average
Remaining
Contractual Term
(in years)

$
$
$
$

61.71
395.53
47.76
227.25

Options outstanding at June 30, 2021

2,772
88
(328)
(5)
2,527

$

74.78

$ 1,102,051

4.1

Options vested and exercisable as of June 30, 2021
Options expected to vest as of June 30, 2021

2,217
286

$
$

52.50
232.06

$ 1,016,268
$ 79,898

3.5
8.6

Options outstanding at January 1, 2021
Options granted
Options exercised
Options forfeited/cancelled

As of June 30, 2021, $22.3 million of total remaining unrecognized stock-based compensation cost related to unvested
stock options, net of estimated forfeitures, is expected to be recognized over the weighted-average remaining requisite service
period of 3.0 years.
Restricted Stock and Restricted Stock Units
Service-Based Awards
The table below summarizes activity related to the Company’s equity-classified and liability-classified service-based
awards for the six months ended June 30, 2021:
Equity-Classified
Equity-Settled
Restricted Stock Units

Equity-Classified
Restricted Stock

Number of
Shares

Unvested service-based awards outstanding
at January 1, 2021
Awards granted

9

Weighted
Average
Grant Date
Fair Value
Per Share

Number of
Shares

Weighted
Average
Grant Date
Fair Value
Per Share

Liability-Classified
Cash-Settled
Restricted Stock Units

Number of
Shares

Weighted
Average
Grant Date
Fair Value
Per Share

$ 167.18

686

$ 162.15

175

$ 141.16

—

$

—

200

$ 397.62

26

$ 387.84

Awards vested

—

$

—

(268)

$ 131.85

(83)

$ 116.11

Awards forfeited/cancelled

—

$

—

(18)

$ 228.28

(2)

$ 221.69

$ 167.18

600

$ 252.09

116

$ 213.00

Unvested service-based awards outstanding
at June 30, 2021

9
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As of June 30, 2021, $0.6 million of total remaining unrecognized stock-based compensation cost related to servicebased equity-classified restricted stock is expected to be recognized over the weighted-average remaining requisite service
period of 1.2 years.
As of June 30, 2021, $121.8 million of total remaining unrecognized stock-based compensation cost related to servicebased equity-classified restricted stock units (“RSUs”), net of estimated forfeitures, is expected to be recognized over the
weighted-average remaining requisite service period of 3.0 years.
During the second quarter of 2021, the Company granted 17 thousand service-based equity-classified RSUs in
connection with the PolSource acquisition and 11 thousand service-based equity-classified RSUs in connection with the Other
2021 acquisitions. See Note 2 “Acquisitions” in the condensed consolidated interim financial statements for additional
information regarding business acquisitions.
As of June 30, 2021, $41.0 million of total remaining unrecognized stock-based compensation cost related to servicebased liability-classified cash-settled RSUs, net of estimated forfeitures, is expected to be recognized over the weighted-average
remaining requisite service period of 2.5 years.
The liability associated with the service-based liability-classified RSUs as of June 30, 2021 and December 31, 2020, was
$13.3 million and $26.8 million, respectively, and was classified as Accrued compensation and benefits expenses in the
condensed consolidated balance sheets.
Performance-Based Awards
The table below summarizes activity related to the Company’s equity-classified performance-based awards for the six
months ended June 30, 2021:
Equity-Classified
Equity-Settled
Restricted Stock

Number
of
Shares

Unvested performance-based awards outstanding at January 1, 2021
Awards granted
Unvested performance-based awards outstanding at June 30, 2021

Weighted
Average
Grant Date
Fair Value
Per Share

Equity-Classified
Equity-Settled
Restricted Stock Units

Number
of
Shares

Weighted
Average
Grant Date
Fair Value
Per Share

9
—

$ 165.87
$
—

21
1

$ 227.16
$ 399.99

9

$ 165.87

22

$ 233.43

As of June 30, 2021, $0.8 million of total remaining unrecognized stock-based compensation cost related to
performance-based equity-classified restricted stock is expected to be recognized over the weighted-average remaining requisite
service period of 2.2 years.
As of June 30, 2021, $2.8 million of total remaining unrecognized stock-based compensation cost related to
performance-based equity-classified RSUs is expected to be recognized over the weighted-average remaining requisite service
period of 2.2 years.
During the second quarter of 2021, in connection with the PolSource acquisition, the Company granted 1 thousand
performance-based equity-settled RSUs. Vesting of these performance-based equity-settled RSUs is dependent on continued
service and achievement of certain revenue, earnings and operational targets.
Additionally, during the second quarter of 2021, the Company issued certain performance-based equity-settled RSUs
with undetermined conditions for future vesting, which are not deemed granted and outstanding for accounting purposes, and
therefore they have been excluded from the awards granted disclosure and recognized expense for the period presented. The
Company issued 5 thousand of such performance-based equity-settled RSUs in connection with the PolSource acquisition and
1 thousand of such performance-based equity-settled RSUs in connection with the Other 2021 Acquisitions. See Note 2
“Acquisitions” in the condensed consolidated interim financial statements for additional information regarding business
acquisitions.
As of June 30, 2021, the Company has committed to issuing 17 thousand RSUs to employees of PolSource and
1 thousand RSUs as well as future RSU awards valued at $3.8 million to employees of Other 2021 Acquisitions at various dates
over the next 12 months. As of June 30, 2021, these awards were not considered granted for accounting purposes.
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10.

INCOME TAXES

In determining its interim provision for income taxes, the Company uses an estimated annual effective tax rate, which is
based on expected annual profit before tax, statutory tax rates and tax planning opportunities available in the various
jurisdictions in which the Company operates. Certain significant or unusual items are separately recognized in the quarter in
which they occur and can be a source of variability in the effective tax rates from quarter to quarter.
The Company’s worldwide effective tax rates for the three months ended June 30, 2021 and 2020 were 6.9% and 12.4%,
respectively, and 6.0% and 11.8% during the six months ended June 30, 2021 and 2020, respectively.
The Company’s effective tax rates benefited from excess tax benefits recorded upon vesting or exercise of stock-based
awards of $21.0 million and $8.1 million during the three months ended June 30, 2021 and 2020, respectively, and $42.5
million and $19.8 million during the six months ended June 30, 2021 and 2020, respectively.

11.

EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share is computed by dividing net income available to common shareholders by the weighted-average
number of shares of common stock outstanding during the period. For purposes of computing basic earnings per share, any
nonvested shares of restricted stock that have been issued by the Company and are contingently returnable to the Company are
excluded from the weighted-average number of shares of common stock outstanding during the period. Diluted earnings per
share is computed by dividing net income available to common shareholders by the weighted-average number of shares of
common stock outstanding during the period increased to include the number of additional shares of common stock that would
have been outstanding if the potentially dilutive securities had been issued. Potentially dilutive securities include outstanding
stock options, unvested restricted stock and unvested equity-settled RSUs. The dilutive effect of potentially dilutive securities is
reflected in diluted earnings per share by application of the treasury stock method.
The following table sets forth the computation of basic and diluted earnings per share of common stock as follows:
Three Months Ended
June 30,
2021

Numerator for basic and diluted earnings per share:
Net income

$ 114,671
$ 114,671

Six Months Ended
June 30,

2020

2020

66,624
66,624

$ 223,717
$ 223,717

$ 152,189
$ 152,189

56,463

55,701

56,317

55,494

Net effect of dilutive stock options, restricted stock units and restricted
stock awards

2,548

2,545

2,579

2,700

Weighted average common shares for diluted earnings per share

59,011

58,246

58,896

58,194

Numerator for basic and diluted earnings per share
Denominator:
Weighted average common shares for basic earnings per share

$
$

2021

Net income per share:
Basic

$

2.03

$

1.20

$

3.97

$

2.74

Diluted

$

1.94

$

1.14

$

3.80

$

2.62

The number of shares underlying equity-based awards that were excluded from the calculation of diluted earnings per
share as their effect would be anti-dilutive was 83 thousand and 49 thousand during the three and six months ended June 30,
2021, respectively.
The number of shares underlying equity-based awards that were excluded from the calculation of diluted earnings per
share as their effect would be anti-dilutive was 147 thousand and 78 thousand during the three and six months ended June 30,
2020, respectively.
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12.

COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Indemnification Obligations — In the normal course of business, the Company is a party to a variety of agreements
under which it may be obligated to indemnify the other party for certain matters. These obligations typically arise in contracts
where the Company customarily agrees to hold the other party harmless against losses arising from a breach of representations
or covenants for certain matters, infringement of third party intellectual property rights, data privacy violations, and certain
tortious conduct in the course of providing services. The duration of these indemnifications varies, and in certain cases, is
indefinite.
The Company is unable to reasonably estimate the maximum potential amount of future payments under these or similar
agreements due to the unique facts and circumstances of each agreement and the fact that certain indemnifications provide for
no limitation to the maximum potential future payments under the indemnification. Management is not aware of any such
matters that would have a material effect on the condensed consolidated financial statements of the Company.
Litigation — From time to time, the Company is involved in litigation, claims or other contingencies arising in the
ordinary course of business. The Company accrues a liability when a loss is considered probable and the amount can be
reasonably estimated. When a material loss contingency is reasonably possible but not probable, the Company does not record a
liability, but instead discloses the nature and the amount of the claim, and an estimate of the loss or range of loss, if such an
estimate can be made. Legal fees are expensed as incurred. In the opinion of management, the outcome of any existing claims
and legal or regulatory proceedings, if decided adversely, is not expected to have a material effect on the Company’s business,
financial condition, results of operations or cash flows.
Building Acquisition Commitments — During the year ended December 31, 2019, the Company entered into an
agreement to purchase office space in Ukraine intended to support the global delivery center in that country. The agreement is
subject to completion of construction and other ordinary closing conditions. As of June 30, 2021, the Company has committed
to making future payments totaling approximately $36.9 million including VAT to the sellers upon transfer of the building. The
Company anticipates making the future payments during the second half of 2021.
13.

SEGMENT INFORMATION

The Company determines its business segments and reports segment information in accordance with how the Company’s
chief operating decision maker (“CODM”) organizes the segments to evaluate performance, allocate resources and make
business decisions. Segment results are based on the segment’s revenues and operating profit, where segment operating profit is
defined as income from operations before unallocated costs. Expenses included in segment operating profit consist principally
of direct selling and delivery costs as well as an allocation of certain shared services expenses. Certain corporate expenses are
not allocated to specific segments as these expenses are not controllable at the segment level. Such expenses include certain
types of professional fees, non-corporate taxes, compensation to non-employee directors and certain other general and
administrative expenses, including compensation of specific groups of non-production employees. In addition, the Company
does not allocate amortization of intangible assets acquired through business combinations, goodwill and other asset
impairment charges, stock-based compensation expenses, acquisition-related costs and certain other one-time charges. These
unallocated amounts are combined with total segment operating profit to arrive at consolidated income from operations as
reported below in the reconciliation of segment operating profit to consolidated income before provision for income taxes.
Additionally, management has determined that it is not practical to allocate identifiable assets by segment since such assets are
used interchangeably among the segments.
The Company manages its business primarily based on the managerial responsibility for its client base and market. As
managerial responsibility for a particular customer relationship generally correlates with the customer’s geographic location,
there is a high degree of similarity between customer locations and the geographic boundaries of the Company’s reportable
segments. In some cases, managerial responsibility for a particular customer is assigned to a management team in another
region and is usually based on the strength of the relationship between customer executives and particular members of EPAM’s
senior management team. In such cases, the customer’s activity would be reported through the management team’s reportable
segment.
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Revenues from external customers and operating profit/(loss), before unallocated expenses, by reportable segment for the
three and six months ended June 30, 2021 and 2020, were as follows:

Three Months Ended
June 30,
2021

Segment revenues:
North America
Europe
Russia

$

$

Total segment revenues
Segment operating profit/(loss):
North America
Europe
Russia

$

$

Total segment operating profit

Six Months Ended
June 30,

2020

532,022
311,949
37,395
881,366

$

111,260
50,452
6,029
167,741

$

$

$

2021

2020

384,829
227,305
20,249
632,383

$ 1,006,875
588,653
66,613
$ 1,662,141

$

82,752
34,426
(5,645)
111,533

$

$

$

205,363
101,525
7,008
313,896

775,931
463,638
44,173
$ 1,283,742

$

161,679
66,205
(5,126)
222,758

Intersegment transactions were excluded from the above on the basis that they are neither included in the measure of a
segment’s profit and loss results, nor considered by the CODM during the review of segment results.
There were no customers that accounted for more than 10% of total segment revenues during the three and six months
ended June 30, 2021 and 2020.
Reconciliation of segment operating profit to consolidated income before provision for income taxes is presented below:
Three Months Ended
June 30,
2021

$

Total segment operating profit:
Unallocated amounts:
Stock-based compensation expense
Amortization of intangibles assets
Other acquisition-related expenses
Other unallocated expenses
Income from operations
Interest and other income, net
Foreign exchange loss

$

Income before provision for income taxes

25

167,741

Six Months Ended
June 30,

2020

$

111,533

2021

$

313,896

2020

$

222,758

(23,898)
(3,961)
(2,099)
(12,509)

(19,439)
(2,994)
(148)
(5,526)

(48,451)
(7,101)
(4,032)
(21,787)

(31,320)
(6,129)
(616)
(13,758)

125,274
2,580
(4,693)
123,161

83,426
1,817
(9,167)
76,076

232,525
7,954
(2,394)
238,085

170,935
4,203
(2,643)
172,495

$

$

$
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Geographic Area Information
Long-lived assets include property and equipment, net of accumulated depreciation and amortization, and management
has determined that it is not practical to allocate these assets by segment since such assets are used interchangeably among the
segments. Physical locations and values of the Company’s long-lived assets are presented below:
As of
June 30,
2021

Belarus
Ukraine
Russia
United States
India
Hungary
Poland
Spain
Mexico
China
Other

$

Total

$

77,969
27,411
15,506
15,147
7,195
6,112
5,704
2,828
2,656
2,323
10,694
173,545

As of
December 31,
2020

$

$

73,988
30,980
15,036
15,718
7,079
5,365
5,434
2,799
2,419
2,722
7,993
169,533

The table below presents information about the Company’s revenues by customer location for the three and six months
ended June 30, 2021 and 2020:
Three Months Ended
June 30,
2021

$

United States
United Kingdom
Switzerland
Netherlands
Russia
Germany
Canada
Other locations

$

Total

26

502,499
112,739
63,794
36,700
35,767
25,736
24,455
79,676
881,366

Six Months Ended
June 30,

2020

$

$

365,004
82,277
46,537
27,237
19,448
19,798
16,585
55,497
632,383

2021

$

950,520
206,203
131,362
69,732
63,423
47,761
46,290
146,850
$ 1,662,141

2020

$

735,093
174,409
93,759
53,146
41,409
39,991
34,505
111,430
$ 1,283,742
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14.

ACCUMULATED OTHER COMPREHENSIVE LOSS

The following table summarizes the changes in the accumulated balances for each component of accumulated other
comprehensive loss:
Three Months Ended
June 30,
2021

Six Months Ended
June 30,

2020

2021

2020

Foreign currency translation
Beginning balance

$

Foreign currency translation
Income tax (expense)/benefit
Foreign currency translation, net of tax
Ending balance
Cash flow hedging instruments
Beginning balance

$
$

Unrealized gain/(loss) in fair value
Net gain/(loss) reclassified into Cost of revenues
(exclusive of depreciation and amortization)
Income tax (expense)/benefit
Cash flow hedging instruments, net of tax
Ending balance(1)
Defined benefit plans
Beginning balance

$
$

Actuarial losses
Income tax benefit
Defined benefit plans, net of tax
Ending balance
Accumulated other comprehensive loss
(1)

15.

$
$

(38,699)

$

(61,185)

$

(28,168)

$

(32,666)

12,088

15,932

(1,493)

(19,400)

(2,451)

(3,490)

599

3,323

9,637
(29,062)

12,442
(48,743)

(894)
(29,062)

(16,077)
(48,743)

(439)
1,271

$
$

(8,076)
10,168

$
$

3,642
(6,075)

$
$

1,292
(1,260)

1,371

(1,851)

3,437

(2,511)

(602)

(1,871)

597

849

2,040
1,601

6,446
(1,630)

(2,041)
1,601

(2,922)
(1,630)

(1,612)
—
—
—
(1,612)
(29,073)

$
$

$
$

—
—
—
—
—
(50,373)

$
$

$
$

(986)
(811)
185
(626)
(1,612)
(29,073)

$

—
—
—

$

$
$

—
—
(50,373)

As of June 30, 2021, the ending balance of net unrealized losses related to derivatives designated as cash flow hedges is expected to be reclassified into
Cost of revenues (exclusive of depreciation and amortization) in the next twelve months.

SUBSEQUENT EVENTS

Subsequent to June 30, 2021, the Company completed two additional acquisitions. In aggregate, the Company paid
approximately $53.7 million in cash at closing, agreed to pay up to $10.8 million in deferred cash consideration, as well as up to
$18.2 million in cash earn-out consideration and up to $12.0 million in restricted stock earn-out consideration based on the
achievement of certain revenue, earnings and operational targets payable at various times through the fourth anniversary of the
acquisition date. In addition, the Company agreed to grant performance-based RSUs valued at up to $35.3 million for which
payout is dependent on the achievement of certain revenue, earnings and operational targets through December 31, 2024 and
service-based RSUs valued at approximately $2.3 million to employees of the acquired companies.
Due to the timing of the acquisitions, the initial accounting for the acquisitions is incomplete. As such, the Company is
not able to disclose certain information relating to the acquisitions, including the preliminary fair value of assets acquired and
liabilities assumed. The Company expects to complete the initial accounting for these acquisitions during the third quarter of
2021.
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Schedule 3– Documenten door verwijzing opgenomen in het Prospectus
Informatie over de Vennootschap
5.5 Financiële informatie

Het jaarverslag van de Vennootschap voor het jaar dat eindigt op
31 december 2020, voor de volgende rubrieken:
•

Geconsolideerde jaarrekening, blz. 236 - 255;

•

Verslag van de auditor bij de geconsolideerde
jaarrekening, blz. 260

Het halfjaarlijkse verslag van de Vennootschap voor de periode
die eindigt op woensdag 30 juni 2021, voor de volgende
rubrieken:

5.7 Groepsstructuur

•

Tussentijdse geconsolideerde jaarrekening, blz. 8 - 21

•

Verslag van de auditor bij de tussentijdse verkorte
geconsolideerde jaarrekening, blz. 22.

Het jaarverslag van de Vennootschap voor het jaar dat eindigt op
31 december 2020, blz. 182-183

Schedule 4 – Memorie van Antwoord

VOORWAARDELIJK VRIJWILLIG OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN
gevolgd, in voorkomend geval, door een uitkoopbod (squeeze-out)
door
EPAM Systems, Inc.

voor
alle aandelen
uitgegeven door
EMAKINA GROUP NV

ANTWOORDMEMORANDUM VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN EMAKINA GROUP NV
12 oktober 2021
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1

Inleiding

1.1

Definities
Termen die in dit Antwoordmemorandum met een hoofdletter worden gebruikt, hebben de
betekenis die hieronder of elders in dit Antwoordmemorandum wordt uiteengezet. Indien ze
niet gedefinieerd zijn in dit Antwoordmemorandum, hebben termen met een hoofdletter de
betekenis die eraan gegeven wordt in het Prospectus.
"Aanbod" betekent het voorwaardelijke vrijwillige overnamebod in contanten, uitgebracht
door de Bieder, op de Aandelen, waarvan de voorwaarden zijn uiteengezet in het
Prospectus.
"Aandelen" betekent elk van de 3.893.353 aandelen in de Vennootschap waarvan 6.510
Aandelen worden gehouden door de Vennootschap waarop het Aanbod betrekking heeft
(d.w.z. alle aandelen in de Vennootschap exclusief de aandelen die reeds in het bezit zijn
van de Bieder of zijn Verbonden Personen, al naargelang het geval).
"Antwoordmemorandum" betekent dit antwoordmemorandum.
"Bieder" betekent EPAM Systems, Inc., een vennootschap uit Delaware, met zetel te 251
Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808-1674 USA.
"Biedprijs" betekent de contante vergoeding betaald door de Bieder voor elk Aandeel zoals
beschreven in Rubriek 6.2 van het Prospectus.
"Degroof Petercam" betekent Degroof Petercam Corporate Finance NV.
"Effectenbeurs" betekent Euronext Growth Brussel.
"Emakina Group" betekent de Vennootschap en elk van haar directe of indirecte
dochterondernemingen.
"FSMA” betekent de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.
"Prospectus" betekent het prospectus van de Bieder waarin de voorwaarden van het
Aanbod zijn uiteengezet, met inbegrip van de bijlagen en enig supplement daarop zoals
goedgekeurd door de FSMA op 12 oktober 2021.
"Overnamebesluit" betekent het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op openbare
overnamebiedingen, zoals geamendeerd.
"Overnamewet" betekent de Wet van 1 april 2007 op openbare overnamebiedingen, zoals
geamendeerd.
"Raad van Bestuur" betekent de raad van bestuur van de Vennootschap.
“Transactieovereenkomst” betekent de overeenkomst gesloten op 14 augustus 2021
tussen EPAM en de Vennootschap waarop het Aanbod betrekking heeft.
"Vennootschap" betekent Emakina Group NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch
recht, met maatschappelijke zetel te Middelburgstraat 64A, 1170 Watermaal-Bosvoorde,
België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel (Franse afdeling) onder
nummer 0464.812.221.
"Verbonden Personen" betekent een met de Bieder verbonden persoon in de zin van artikel
1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
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1.2

Beschrijving van het Aanbod
1.2.1

Inleiding
De Bieder heeft zijn voornemen aangekondigd om een vrijwillig en voorwaardelijk
overnamebod in contanten uit te brengen op alle Aandelen in de Vennootschap die
nog niet in het bezit zijn van de Bieder of met hem Verbonden Personen.
De Raad van Bestuur van de Vennootschap is van oordeel dat de voorwaarden van
het Aanbod gunstig zijn voor alle aandeelhouders en andere belanghebbenden en
beveelt unaniem aan dat de aandeelhouders hun aandelen aanbieden aan de
Bieder.
Dienovereenkomstig heeft de Raad van Bestuur van de Vennootschap op 14
augustus 2021 besloten om het Aanbod te steunen en heeft zij, met de Bieder, een
transactieovereenkomst gesloten waarin de voorwaarden van die steun zijn
vastgelegd.
Op 18 augustus 2021 heeft de Bieder het formele Aanbod en het ontwerp van
Prospectus ingediend bij de FSMA.
In overeenstemming met artikel 26 van het Overnamebesluit heeft de FSMA het
ontwerp van Prospectus van de Bieder op 18 augustus 2021 meegedeeld aan de
Raad van Bestuur van de Vennootschap.
Dit Antwoordmemorandum is opgesteld op basis van en in antwoord op het
Prospectus.
Op 12 oktober 2021 heeft de FSMA het Prospectus en het Antwoordmemorandum
goedgekeurd.

1.2.2

Aandelen en Biedprijs
Het Aanbod heeft betrekking op de 3.893.353 Aandelen die door de Vennootschap
zijn uitgegeven, waarvan 6.510 eigen Aandelen, op datum van het Prospectus, die
100% vertegenwoordigen van het totaal aantal aandelen dat door de Vennootschap
is uitgegeven. De Biedprijs bedraagt EUR 29,66 per Aandeel, betaalbaar in
contanten.
De Biedprijs bedraagt in principe EUR 29,66 per Aandeel, wat het brutobedrag
vertegenwoordigt dat zal toekomen aan de aandeelhouders van de Vennootschap
indien het Aanbod succesvol is. De verantwoording van de Biedprijs wordt
uiteengezet in Rubriek 6.3 van het Prospectus. Verwezen wordt tevens naar
paragraaf 3.1.2(i)van dit Antwoordmemorandum.

1.2.3

Voorwaarden
Het Aanbod is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
(i)

ten minste 95 % van het totale aantal Aandelen zal op het einde van de
Initiële Aanvaardingsperiode van het Aanbod aangemeld (en niet
ingetrokken) zijn; en

(ii)

het niet voorkomen, te allen tijde, vóór de datum van publicatie van de
resultaten van de initiële aanvaardingsperiode van het Aanbod, van feiten,
gebeurtenissen, omstandigheden of weglatingen (met inbegrip van een
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eventuele inbreuk op of stopzetting of verlies van een materiële
overeenkomst of een schending van een materiële regelgevende
verplichting) die individueel of in samenhang met andere feiten,
gebeurtenissen, omstandigheden of nalatigheid, negatieve gevolgen hebben
of redelijkerwijs kunnen worden verwacht (in deze laatste situatie wordt de
kans op het ontstaan van het effect vastgesteld door een onafhankelijke
deskundige), op de geconsolideerde EBIT van de Vennootschap met meer
dan EUR 1,5 miljoen (een Materiële Negatieve Wijziging); waarbij wordt
overeengekomen dat de volgende situaties niet als Materiële Negatieve
Wijziging zullen worden beschouwd: (a) elk negatief gevolg dat voortvloeit
uit de aankondiging van het Aanbod, (b) elk negatief gevolg dat voortvloeit
uit voorwaarden die in het algemeen van invloed zijn op de markt waarop de
Vennootschap actief is en die de Vennootschap niet onevenredig
beïnvloeden in vergelijking met haar concurrenten, of (c) de beëindiging om
welke reden dan ook van de tewerkstelling of consultingdiensten van een
van de bestuurders van de Vennootschap of hun directe rapporten waar de
Bieder tussen 14 augustus 2021 tot de datum van publicatie van de
resultaten van de initiële aanvaardingsperiode kennis van heeft genomen.
Deze opschortende voorwaarden worden uitsluitend gesteld ten gunste van Bieder,
die zich het recht voorbehoudt om daarvan geheel of gedeeltelijk af te zien.
Indien aan de vereiste voorwaarden wordt voldaan, heeft de Bieder het voornemen
om een vereenvoudigd openbaar overnamebod uit te brengen in toepassing van
artikel 7:82, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel
42 en 43 van het Overnamebesluit.

1.3

Verantwoordelijke personen
De Vennootschap, vertegenwoordigd door haar Raad van Bestuur, is verantwoordelijk voor
de informatie in dit Antwoordmemorandum.
De samenstelling van de Raad van Bestuur wordt uiteengezet in afdeling 2.
De Vennootschap, vertegenwoordigd door haar Raad van Bestuur, verklaart dat de inhoud
van het Antwoordmemorandum naar zijn beste weten correct, niet misleidend is, en in
overeenstemming met de feiten, en dat er geen informatie is weggelaten, waarvan de
openbaarmaking de strekking van het Antwoordmemorandum zou wijzigen.

1.4

Goedkeuring door de FSMA
Het Antwoordmemorandum ter goedkeuring van de FSMA werd unaniem goedgekeurd door
de Raad van Bestuur en werd op 5 oktober 2021 voor goedkeuring neergelegd bij de FSMA.
De Franstalige versie van het Antwoordmemorandum werd door de FSMA goedgekeurd op
12 oktober 2021, overeenkomstig artikel 28, §3, van de Overnamewet.
Deze goedkeuring houdt geen evaluatie of beoordeling in van de FSMA over de
verdienstelijkheid of de kwaliteit van het Aanbod.

1.5

Toekomstgerichte verklaringen
Het Antwoordmemorandum bevat toekomstgerichte verklaringen, vooruitzichten en
ramingen met betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van de Bieder en de
Vennootschap, hun dochterondernemingen of verbonden entiteiten en de markten waarin
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zij actief zijn. Sommige van deze vooruitziende verklaringen, vooruitzichten en schattingen
worden gekenmerkt door het gebruik van woorden zoals (maar niet beperkt tot): "geloven",
"denken", "verwachten", "anticiperen", "streven", "zouden", "plannen", "ramingen",
"berekenen", "misschien", "zullen", "blijven", "wensen", "begrijpen", "mogelijk", "van plan
zijn", "uitgaande van", "inschatten", "overtuigd zijn", en soortgelijke uitdrukkingen, in de
toekomstige en voorwaardelijke tijd.
Dergelijke verklaringen, vooruitzichten en ramingen zijn gebaseerd op diverse
veronderstellingen en beoordelingen van bekende en onbekende risico's, onzekerheden en
andere factoren die op het moment van hun beoordeling redelijk en aanvaardbaar lijken,
maar die in de toekomst al dan niet accuraat kunnen zijn. Feitelijke gebeurtenissen zijn
moeilijk te voorspellen en kunnen afhangen van factoren die buiten de macht van de Bieder
of de Vennootschap liggen.
Bijgevolg is het mogelijk dat de werkelijke resultaten, de financiële situatie, de prestaties of
successen van de Bieder en de Vennootschap of de resultaten van de sector aanzienlijk
afwijken van de toekomstige resultaten, prestaties of prestaties die in deze vooruitziende
verklaringen, vooruitzichten of schattingen worden beschreven of geïmpliceerd.
Gezien deze onzekerheden moeten de Aandeelhouders dergelijke vooruitziende
verklaringen, vooruitzichten en ramingen slechts tot op redelijke hoogte volgen.
De verklaringen, vooruitzichten en ramingen zijn enkel geldig vanaf de datum van dit
Antwoordmemorandum en de Vennootschap verbindt zich er niet toe dergelijke
verklaringen, vooruitzichten en ramingen bij te werken om wijzigingen in zijn verwachtingen
met betrekking tot die verklaringen, vooruitzichten en ramingen te weerspiegelen of
wijzigingen in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke
verklaringen, vooruitzichten of schattingen zijn gebaseerd, te weerspiegelen, tenzij deze
aanpassing vereist is krachtens artikel 17 van de Overnamewet.

1.6

Disclaimer
Niets in dit Antwoordmemorandum mag worden geïnterpreteerd als beleggings-, belastings, juridisch, financieel, boekhoudkundig of enig ander advies. Dit Antwoordmemorandum is
niet bedoeld voor gebruik door of verspreiding onder personen indien het ter beschikking
stellen van de informatie aan dergelijke personen bij enige wet of jurisdictie verboden is.
Aandeelhouders moeten hun eigen beoordeling van het Aanbod maken alvorens enige
investeringsbeslissing te nemen en worden uitgenodigd om advies in te winnen van
professionele adviseurs om hen te helpen bij het nemen van een dergelijke beslissing.

2

Samenstelling van de Raad van Bestuur

2.1

Samenstelling van de Raad van Bestuur op datum van dit Antwoordmemorandum

Naam

Functie

Afloop van het
mandaat

Brice le Blévennec

Uitvoerend bestuurder

Na de jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering
van 2022

Karim Chouikri

Uitvoerend bestuurder

Na de jaarlijkse
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Naam

Functie

Afloop van het
mandaat
aandeelhoudersvergadering
van 2025

Pierre Gatz

Uitvoerend bestuurder

Na de jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering
van 2025

Denis Steisel

Niet-uitvoerend
bestuurder

Na de jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering
van 2022

Anne Pinchart

Niet-uitvoerend
bestuurder;
onafhankelijk
bestuurder

Na de jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering
van 2022

Clife Consulting Ltd.
(vertegenwoordigd door Daisy
Foquet)

Niet-uitvoerend
bestuurder,
onafhankelijk
bestuurder

Na de jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering
van 2022

Cécile Coune

Niet-uitvoerend
bestuurder;
onafhankelijk
bestuurder

Na de jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering
van 2025

Kadragroupe SA
(vertegenwoordigd door: Didier
De Jaeger)

Niet-uitvoerend
bestuurder;
onafhankelijk
bestuurder

Na de jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering
van 2025

Impact van het Aanbod op het hoger management van de Vennootschap

2.2

Volgens het Prospectus is het de bedoeling dat na de Initiële Betaaldatum (zoals gedefinieerd in het
Prospectus):
•

de volgende leden van het bestuur van de Vennootschap hun functie zullen neerleggen als
lid van het bestuur van de Vennootschap en eventuele andere raden van bestuur van een
vennootschap van de Groep waar ze lid van zijn: Denis Steisel, Brice Le Blévennec, Pierre
Gatz en Kadragroupe SA, vertegenwoordigd door Didier De Jaeger;

•

de volgende leden van het bestuur van de Vennootschap in hun functie zullen blijven: Karim
Chouikri, Anne Pinchart, Clife consulting Ltd, vertegenwoordigd door Daisy Foquet en
Cécile Coune;

•

Cécile Coune tevens zal worden benoemd in het Benoemings- en Remuneratiecomité ter
vervanging van Kadragroupe SA, vertegenwoordigd door Didier De Jaeger; en

•

Anatoly Roytman zal worden benoemd door coöptatie in het bestuur van de Vennootschap
als niet-uitvoerend bestuurder, onder voorbehoud van bevestiging van zijn benoeming door
de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.
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Na het voorgenomen uitkoopbod en schrapping van de notering van de aandelen van de
Vennootschap is het de bedoeling dat de statuten van de Vennootschap worden gewijzigd om deze
in overeenstemming te brengen met het niet-beursgenoteerde vennootschapsregime en onder meer
de bestuurssamenstelling te verminderen tot Karim Chouikri, Anatoly Roytman en Jason Peterson,
onder voorbehoud van bevestiging van hun benoeming door de algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Vennootschap.
Na de voltooiing van het Aanbod is de Bieder voornemens drie bestuurders in de raad van bestuur
van de Vennootschap te hebben, twee door EPAM aangewezen bestuursleden naast Karim
Chouikri, die blijft fungeren als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap.

3

Beoordeling van het vrijwillige Aanbod

3.1

Gevolgen voor de belangen van de aandeelhouders
3.1.1

Verklaringen van de Bieder

De Bieder biedt EUR 29,66 voor elk Aandeel. Zoals hierboven vermeld, wordt de
verantwoording door de Bieder van de Biedprijs beschreven in rubriek 6.3 van het
Prospectus.
Overeenkomstig rubriek 6.2 van het Prospectus, is het voornaamste voordeel voor de
aandeelhouders van de Vennootschap de Biedprijs, de premie en de onmiddellijke liquiditeit
waarvan zij zullen kunnen profiteren als gevolg van het Aanbod. De aandeelhouders van de
Vennootschap kunnen al of een deel van hun Aandelen inbrengen in het Aanbod en zo
profiteren van een aanbiedingspremie van 196,6% ten opzichte van de slotkoers van de
aandelen van de Vennootschap op 2 augustus 2021.
De Biedprijs vertegenwoordigt een premie van 48,3% ten opzichte van de slotkoers van het
aandeel van EUR 20,00 op 3 augustus 2021.
De Biedprijs vertegenwoordigt een premie van respectievelijk 74,2%, 153,9% en 161,5%
over het volume van een periode van 1, 6 en 12 maanden en de gewogen gemiddelde
prijzen, berekend op 3 augustus 2021, de Referentiedatum.
3.1.2

Standpunt van de Raad van Bestuur
(i)

Biedprijs
De Raad van Bestuur heeft Degroof Petercam aangesteld als financieel
adviseur voor de beoordeling van het Aanbod en om de Raad van Bestuur
bij te staan bij de redactie van dit Antwoordmemorandum. De Vennootschap
heeft Degroof Petercam toegang verschaft tot haar financiële informatie en
tot haar management.
De Raad van Bestuur heeft gesprekken gehad met Degroof Petercam om
de beoordeling van de Biedprijs en de rechtvaardiging ervan door de Bieder
te bespreken. Op basis van deze besprekingen maakt de Raad van Bestuur
de volgende opmerkingen:
-

De waarderingsmethode die de Bieder heeft gebruikt om zijn Biedprijs
te berekenen, gebaseerd op een geschatte bedrijfswaarde en een
beoordeling van de huidige netto financiële schuld en gerelateerde
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aanpassingen, is gebruikelijk en kan beschouwd worden als een
standaard marktpraktijk voor de waardering van ondernemingen die
Business Services verlenen. De aangepaste netto financiële schuld
wordt vervolgens afgetrokken van de bedrijfswaarde, en na het in
rekening brengen van andere gerelateerde aanpassingen, wordt de
waarde van het eigen vermogen berekend, waaruit de waarde per
aandeel wordt afgeleid op basis van het aantal uitstaande aandelen
exclusief de ingekochte eigen aandelen.
-

De brug tussen de bedrijfswaarde en de waarde van het eigen
vermogen, zoals voorgesteld door de Bieder, is gebaseerd op zijn eigen
beoordeling van de elementen die uit de laatst beschikbare balans van
de Vennootschap op 30 april 2021 moeten worden beschouwd als
financiële passiva en mogelijke noodzakelijke aanpassingen daaraan
om rekening te houden met posten buiten de balans of beoordelingen
van de reële waarde, zoals voor de earn-out overeenkomsten. Deze
aanpak strookt met de marktpraktijk en hoewel de aard en het precieze
bedrag van sommige elementen betwistbaar kunnen zijn, lijkt geen
ervan onredelijk of materieel overgewaardeerd en lijkt geen ervan
feitelijk onnauwkeurig.

-

De voornaamste en enige expliciete waarderingsmethode van de Bieder
voor zijn waardering van de bedrijfswaarde van Emakina Group is de
Discounted Cash Flow. Bij gebrek aan een meerjarenvoorspelling van
het management van de Vennootschap, heeft de Bieder zijn eigen
analyse opgesteld op basis van een combinatie van stabiele standalone
groei- en margeveronderstellingen en van aanzienlijke en zeer
winstgevende veronderstellingen inzake omzetsynergieën; deze laatste
worden door de Bieder gerechtvaardigd door hun belang in de
strategische redenering achter het Aanbod. De gewogen gemiddelde
kost van het kapitaal ("WACC") van 9,5 tot 10,5% die de Bieder heeft
berekend, is in grote mate beïnvloed door de toepassing van een
risicopremie op basis van omvang, wat een algemeen aanvaarde
marktpraktijk is voor small-cap bedrijven. De afwezigheid van een
schuldhypothese in de berekening van de WACC kan worden betwist,
maar heeft slechts een beperkte impact gezien de lage schuldniveaus
die over het algemeen in de sector worden waargenomen. Gezien het
feit dat een aanzienlijk deel van de resulterende bedrijfswaarde is
afgeleid van de verwachte inkomstensynergieën die naar verwachting
zullen voortvloeien uit de integratie van de Vennootschap binnen de
bedrijfsperimeter van de Bieder, lijkt het resultaat van deze
waarderingsoefening gunstig voor de aandeelhouders van de
Vennootschap.

-

De algemeen toegepaste handelsmultiples-waarderingsmethode wordt
door de Bieder niet gehanteerd wegens een gebrek aan relevante
beursgenoteerde vergelijkbare ondernemingen. De beursgenoteerde ITdienstenen
geïntegreerde
agentschappen
en
pure-playagentschappen die door de Bieder ter indicatie worden voorgesteld, zijn
inderdaad meestal grote ondernemingen met een marktkapitalisatie van
meerdere miljarden en met een brede zakelijke en geografische
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spreiding, die over het algemeen profiteren van een aanzienlijke
waarderingspremie op de aandelenmarkten in vergelijking met small cap
ondernemingen zoals Emakina Group, dat voor het grootste deel in
Europa actief is. Bovendien hebben verschillende van de door de Bieder
voorgestelde ondernemingen groeipercentages die aanzienlijk hoger
liggen dan die van Emakina Group, wat ook een aanzienlijke premie in
de handelsmultiples rechtvaardigt. Bovendien bevat de lijst van
ondernemingen die de Bieder voorstelt, verschillende ondernemingen
die genoteerd zijn op hooggeprijsde beurzen zoals de VS of India, terwijl
het gebruik van een steekproef van vergelijkbare sectorgenoten die
genoteerd zijn op Europese markten, lagere multiples zou kunnen
weerspiegelen.
De bedrijfswaarde van 150 miljoen EUR die door de Bieder in
aanmerking wordt genomen, weerspiegelt de volgende EV/EBITDAmultiples op basis van de gerealiseerde en geplande EBITDA van
Emakina Group op standalone basis (los van de context van het Aanbod
en exclusief eventuele synergieën met de Bieder) :
▪

19,3x EV/EBITDA 2020 (gebaseerd op een
gerealiseerde EBITDA van 7.783k EUR voor het
kalenderjaar 2020, zoals gepubliceerd in het jaarverslag
2020 van Emakina Group)

▪

16,8x EV/EBITDA 2021 (gebaseerd op de geplande
EBITDA van 8.941k EUR voor het volledige
kalenderjaar 2021, zoals geraamd door Emakina Group
en meegedeeld in het kader van de vergadering van de
Raad van Bestuur van 22 maart 2021)

▪

18,2x EV/EBITDA LTM (gebaseerd op de gerealiseerde
EBITDA van 8,2 miljoen euro over de laatste 12
maanden tot 30 april 2021)

In het licht van deze overwegingen lijken de impliciete EV/EBITDAmultiples van Emakina Group in het belang van de aandeelhouders van
de Vennootschap te zijn.
-

De transactiemultiples-waarderingsmethoden worden door de Bieder
evenmin gehanteerd wegens een gebrek aan relevante M&Adoelvennootschappen. De meeste van de door de Bieder
geïdentificeerde en opgesomde transacties betreffen immers
doelondernemingen die ofwel van een andere schaal zijn dan de
Vennootschap, ofwel in een ander marktsegment actief zijn.

Rekening houdend met het bovenstaande is de Raad van Bestuur van
mening dat de benadering die de Bieder heeft gevolgd om de voorgestelde
Biedprijs te bepalen in overeenstemming is met de marktnormen en dat het
Aanbod in het beste belang is van de aandeelhouders van de Vennootschap.
(ii)

Gevolgen van het niet aanvaarden van het Aanbod
De Raad van Bestuur heeft zich verder beraden over de risico's voor de
aandeelhouders indien zij het Aanbod niet aanvaarden.
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(a)

Schrapping van notering

Na de afsluiting van het Aanbod zal de Bieder overwegen en behoudt zich
het recht voor om de schrapping van de Aandelen op Euronext Growth
Brussel aan te vragen. Dergelijke schrapping zal automatisch plaatsvinden
in het geval dat aan de voorwaarden van een uitkoopbod in de zin van artikel
42 en 43, paragraaf 4 van het Overnamebesluit is voldaan.
(b)

Uitkoopbod (squeeze-out)

Tussen 14 augustus 2021 en 18 augustus 2021 heeft de Bieder
toezeggingsovereenkomsten gesloten met bepaalde aandeelhouders (die
samen iets meer dan 95% van het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen) op grond waarvan elk van hen zich ertoe heeft
verbonden om alle Aandelen die hij in de Vennootschap houdt, aan te
bieden.
De Bieder heeft zijn intentie aangekondigd om het Aanbod te laten volgen
door een uitkoopbod aan alle overblijvende minderheidsaandeelhouders
tegen de Biedprijs, indien aan de wettelijke voorwaarden voor een dergelijk
uitkoopbod is voldaan. In overeenstemming met artikelen 42 en 43 van het
Overnamebesluit, dient het uitkoopbod plaats te vinden binnen drie
maanden na de Aanvaardingsperiode. Krachtens deze bepalingen kan een
vereenvoudigd uitkoopbod slechts plaatsvinden indien, na (de heropening
van) het Aanbod, de Bieder en zijn Verbonden Personen gezamenlijk 95%
of meer van het kapitaal en de effecten met stemrecht bezitten.
Overeenkomstig artikel 7:82 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, indien de Bieder en zijn Verbonden Personen na de definitieve
afsluiting van het Aanbod 95% van de effecten met stemrecht van de
Vennootschap houden, mag de Bieder een uitkoopbod uitbrengen om alle
effecten met stemrecht van de Vennootschap te verwerven.
Indien niet aan de voorwaarden van het Aanbod wordt voldaan, maar de
Bieder daarvan heeft afgezien en de Bieder en met hem Verbonden
Personen als gevolg van het Aanbod 90% of meer van de stemgerechtigde
effecten van de Vennootschap houden, is een verplichte heropening van het
Aanbod voorzien (eventueel gevolgd door een squeeze-out indien aan de
voorwaarden wordt voldaan).
Indien de Bieder onvoldoende aandelen bezit om een uitkoopbod uit te
brengen, kan de Bieder alsnog trachten Aandelen te verwerven van de
resterende aandeelhouders. De prijs die de Bieder voor dergelijke Aandelen
biedt, is onzeker en kan lager zijn dan de Biedprijs.
Het is de Bieder en de in onderling overleg met de Bieder handelende
personen verboden om gedurende een periode van één jaar na afloop van
de biedperiode rechtstreeks of onrechtstreeks effecten te verwerven waarop
het overnamebod betrekking had, tegen voorwaarden die voor de
overdrager gunstiger zijn dan die van het betrokken overnamebod, tenzij het
prijsverschil wordt uitgekeerd aan alle houders van effecten die op het
overnamebod hebben gereageerd.
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3.2

Gevolgen voor de belangen van de schuldeisers
3.2.1

Verklaringen van de Bieder
Het Prospectus bevat geen uitwerking van de mogelijke gevolgen voor de
schuldeisers van de Vennootschap.

3.2.2

Standpunt van de Raad van Bestuur
Rekening houdend met de identiteit van de Bieder, de financiële positie van de
Vennootschap en het voornemen van de Bieder voor de Vennootschap zoals
beschreven in het Prospectus en vermeld in Sectie 3.4., is de Raad van Bestuur van
mening dat de solvabiliteit van de Vennootschap niet negatief beïnvloed zou mogen
worden.

3.3

Gevolgen voor de belangen van de werknemers, met inbegrip van de gevolgen
voor de werkgelegenheid
3.3.1

Verklaringen van de Bieder
De Bieder is voornemens de vaardigheden en ervaring van het personeel van de
Vennootschap te behouden. Dienovereenkomstig is de Bieder, op de datum van het
Prospectus, niet van plan de huidige arbeidsvoorwaarden binnen de Vennootschap
in enig wezenlijk opzicht te wijzigen. De Bieder meent dat het Aanbod een positieve
invloed kan hebben op de werkgelegenheid binnen de Vennootschap, omdat
bijvoorbeeld synergieën kunnen worden gecreëerd en geografische expansie kan
worden gerealiseerd. "Uiteindelijk is het doel van EPAM voor de werknemers van
Emakina om, als gevolg van de verdere ontwikkeling van de activiteiten van
Emakina, nieuwe tewerkstellingsmogelijkheden te creëren. Het is de hoop en
verwachting van EPAM dat de overgrote meerderheid van de werknemers van
Emakina zich aansluit bij de waarden van EPAM voor een langdurige associatie en
wederzijdse voordelen".

3.3.2

Standpunt van de Raad van Bestuur
Op basis van de verklaringen van de Bieder in het Prospectus gaat de Raad van
Bestuur ervan uit dat de werkgelegenheid en de belangen van de werknemers niet
zouden mogen worden aangetast door het Aanbod. De strategische plannen van de
Bieder waarnaar verwezen wordt in Sectie 3.4tonen een sterke ambitie in termen
van groei en de werknemers zouden een sleutelrol spelen bij het bereiken van
dergelijke doelstellingen.
De Raad van Bestuur heeft het Prospectus meegedeeld aan de werknemers van de
Vennootschap in overeenstemming met artikel 43 van de Overnamewet. De Raad
van Bestuur heeft eveneens dit Antwoordmemorandum meegedeeld aan de
werknemers van de Vennootschap in overeenstemming met artikel 44 van de
Overnamewet. Het advies van de werknemers is als bijlage bij deze
Antwoordmemorandum gevoegd (Bijlage 1).
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3.4

Bedoeling van het Aanbod
3.4.1

Verklaringen van de Bieder
De Bieder is van plan om de notering van de Vennootschap aan de Effectenbeurs te
schrappen zodra 100% eigendom is bereikt en is voornemens om de Vennootschap
te handhaven als een afzonderlijke rechtspersoon georganiseerd en voortbestaand
naar Belgisch recht, met hoofdzetel in België. Op dit moment heeft de Bieder niet de
intentie om een materiële herstructurering of reorganisatie van de Vennootschap
door te voeren.
Volgens de Bieder, zoals uiteengezet in Rubriek 6.5 van het Prospectus,
"vertegenwoordigt de overname van Emakina een belangrijke transactie voor EPAM
en is deze volledig in overeenstemming met EPAM's strategie en ambitie om een
toonaangevende wereldwijde speler te worden in de end-to-end transformatiesector.
Emakina biedt cruciale nieuwe capaciteiten en regio's aan EPAM's al sterke en
snelgroeiende aanbod in CX-transformatie, digitale producten, digitale platformen
en geïntegreerde consulting.”
“Dankzij de combinatie wil EPAM haar vermogen vergroten om zinvolle en meetbare
bedrijfswaarde te genereren voor haar klanten (en die van Emakina), om haar
geografische bereik uit te breiden en haar schaalgrootte in EMEA te vergroten.
EPAM verwacht met succes te kunnen groeien en te kunnen investeren in de
gecombineerde bedrijven die inkomstensynergieën vaststellen van EUR 22 miljoen
in 2022 en tegen 2025 een niveau van EUR 90 tot 95 miljoen bereiken dankzij de
verwachte voordelen van de integratie.”
Meer in het bijzonder benadrukt de Bieder in het Prospectus de volgende aspecten
met betrekking tot de verwachte voordelen van de integratie van de Vennootschap
binnen de bedrijfsperimeter van de Bieder:
•

toegang tot leidinggevend personeel dat instaat voor marketing en andere
commerciële functies via de bestaande reeks activiteiten van de
onderneming;

•

het benutten van de toegang van de Bieder tot leidinggevenden op het
gebied van IT, engineering en beveiliging van informatiesystemen binnen de
klantenorganisaties van de Bieder om de activiteiten van het Bedrijf met deze
organisaties uit te breiden;

•

het gebruik van de expertise van de Bieder op het gebied van het leveren
van digitale platforms, mobiele applicaties, cloudoplossingen, data,
beveiliging en productontwikkelingswerk;

•

de deskundigheid van de Vennootschap in het adviseren van klanten over
hun overstap naar digitale technologieën en praktijken, in het begeleiden van
klanten om hun gebruikers een consistent positieve ervaring te bieden in het
inzetten
van
deskundigheid
en
technische
oplossingen
om
digitaliseringsplannen van klanten uit te voeren en hen te helpen hun digitale
waardepropositie te lanceren via alle relevante middelen van digitale
marketing, branding en communicatie;

•

uitbreiding van de geografische reikwijdte in regio's van de wereld waar de
Bieder minder aanwezig en actief is en waar de Vennootschap een
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aanzienlijke voetafdruk heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot het
toevoegen aan de organisatie van de Bieder van senior commercieel
georiënteerde bedrijfsleiders die actief zijn op strategische EMEA-markten
waar de aanwezigheid van de Bieder ontbreekt;
•

uitgebreide aanwezigheid in alle bedrijfstakken, aangezien de sterke posities
van de Bieder en de Vennootschap complementair lijken te zijn, waardoor
een sterke combinatie ontstaat die een groter deel van de economie bestrijkt;

•

het ontwikkelen van verdere strategische partnerschappen met
toonaangevende spelers op het gebied van digitale technologie, waarvan
sommige reeds partners zijn van zowel de Vennootschap als de Bieder;

•

een versterkte merkresonantie voor de Bieder op het gebied van creatie,
design en marketing waarbij het merk van de Vennootschap algemeen
erkend wordt op de markten waarop zij actief is, en omgekeerd een positief
effect op het merk van de Vennootschap als gevolg van de associatie met
een erkende leider op het gebied van technologie en engineeringdiensten;
en

•

aanzienlijke carrièremogelijkheden voor werknemers door een grotere
diversiteit van activiteiten en een sterker werkgeversprofiel, waardoor de
gecombineerde operatie beter in staat zal zijn waardevol en veelgevraagd
talent aan te trekken in de digitale business.

Organisatorisch zullen de bedrijfsactiviteiten van de onderneming nauw worden
gekoppeld aan de Digital Engagement Solution Practice van de Bieder, met de
bedoeling samenwerking mogelijk te maken op het gebied van strategisch werk,
commerciële activiteiten, gezamenlijke levering en het delen van beste praktijken. In
dit verband heeft de Bieder het volgende verklaard: “Ook is EPAM van mening dat
de synergie van EPAM en Emakina een win-winsituatie voor werknemers kan
creëren door eerder onbenutte kansen open te trekken om zinvolle
carrièremogelijkheden te creëren, en zowel EPAM als Emakina een veel
aantrekkelijkere werkgever te maken voor potentiële nieuwe werknemers.”
3.4.2

Standpunt van de Raad van Bestuur
In het licht van de intentie van de Bieder, zoals hierboven vermeld en verder
beschreven in het Prospectus, is de Raad van Bestuur van mening dat de
Vennootschap in een positie zal verkeren om haar strategie voort te zetten door haar
creatieve bekwaamheid en productontwikkelingscapaciteiten te vergroten om de
omvang, schaal en retentie van haar klantenbestand aanzienlijk uit te breiden. Het
Aanbod zou de Vennootschap ook in staat moeten stellen om haar allianties met
belangrijke partners te versterken en te profiteren van het wereldwijde merk van de
Bieder.
Bovendien zou het Aanbod de Vennootschap in staat moeten stellen om de strategie
van de Vennootschap verder uit te voeren in optimale omstandigheden en met de
nodige wendbaarheid. De Raad van Bestuur is van oordeel dat het Aanbod een
geloofwaardige weg is voor de ontwikkeling van de activiteiten van de Vennootschap
en voor het welzijn van haar werknemers. De Raad van Bestuur is bijgevolg van
oordeel dat het Aanbod in het belang is van de Vennootschap.
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3.5

Algemene beoordeling van het Aanbod
Rekening houdend met de overwegingen zoals hierboven uiteengezet in Sectie 3van dit
Antwoordmemorandum, heeft de Raad van Bestuur unaniem besloten om zijn
aandeelhouders aan te bevelen hun Aandelen te verkopen aan de Bieder in het kader van
het Aanbod.
De Raad van Bestuur is van oordeel dat de strategische plannen van de Bieder, zoals
beschreven in het Prospectus, in overeenstemming zijn met de belangen van de
Vennootschap.

4

Intentieverklaring voor Aandelen in het bezit van bestuurders
Op de datum van dit Antwoordmemorandum, bezit elk van de volgende bestuurders of
vertegenwoordigers van de bestuurders van de Vennootschap aandelen van de
Vennootschap: De heer Pierre Gatz, de heer Karim Chouikri, de heer Denis Steisel, de heer
Brice Le Blévennec, Clife Consulting (vertegenwoordigd door mevrouw Daisy Foquet) en
Kadragroupe SA (vertegenwoordigd door de heer Didier De Jaeger).
Naam

Aandelen

Brice le Blévennec

557,777

Karim Chouikri

637,644/190,656 1

Pierre Gatz

765,780

Denis Steisel

557,724

Anne Pinchart

N.v.t.

Daisy Foquet (vertegenwoordiger van Clife
Consulting Ltd)

675

Cécile Coune

N.v.t.

Didier De Jaeger(vertegenwoordiger van
Kadragroupe SA)

33,706

De Vennootschap en elke bestuurder hebben zich ertoe verbonden het Aanbod te
aanvaarden in overeenstemming met de aanvaardingsprocedure zoals uiteengezet in het
Prospectus op de eerste dag van de aanvaardingsperiode van het Aanbod met betrekking
tot alle Aandelen en derhalve al zijn Aandelen aan te bieden aan de Bieder.

5

Toepassing van goedkeuringsclausules en voorkooprechten
De statuten van de Vennootschap bevatten geen goedkeuringsclausules of
voorkooprechten met betrekking tot de overdracht van Aandelen waarop het Aanbod
betrekking heeft.

1

De vennootschap Two4Two is een holdingmaatschappij waarin Mediadreams voor 100% participeert. Mediadreams is
een houdstermaatschappij waarvan de heer Karim Chouikri voor 29,9% aandeelhouder is. De totale deelneming van
two4two in Emakina Group bedraagt 629.326 aandelen. De rechtstreekse deelneming van Mediadreams in de groep
bedraagt 8.318 aandelen. 190.656 is de transitieve deelneming van de heer Karim Chouikri in de Emakina-groep,
verkregen door 629.326 te vermenigvuldigen met de deelneming van Mediadreams in two4two en de deelneming van de
heer Karim Chouikri in Mediadreams, waaraan 8.318 is toegevoegd, vermenigvuldigd met de deelneming van de heer
Karim Chouikri in Mediadreams.
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6

Diversen

6.1

Supplement
De informatie in dit Antwoordmemorandum verwijst naar de stand van zaken op de datum
van het Antwoordmemorandum. Elk nieuw belangrijk feit of materiële fout of
onnauwkeurigheid met betrekking tot de informatie vervat in het Antwoordmemorandum, dat
de beoordeling van het Aanbod kan beïnvloeden en dat zich voordoet of bekend wordt aan
de Raad van Bestuur tussen de datum van de goedkeuring van het Antwoordmemorandum
en het einde van de Aanvaardingsperiode, zal in België openbaar worden gemaakt door
middel van een aanvulling op het Antwoordmemorandum in overeenstemming met artikel
30 van de Overnamewet.

6.2

Talen
Een vertaling van het Antwoordmemorandum in het Nederlands en het Frans is beschikbaar
op de volgende website: www.emakina.group. De Vennootschap heeft de consistentie
tussen de taalversies geverifieerd en is verantwoordelijk voor de consistentie ervan. In geval
van verschillen tussen de Franse, Nederlandse en Engelse versie, heeft de Franse versie
voorrang.

6.3

Juridische adviseurs van de Vennootschap
Linklaters LLP heeft de Vennootschap geadviseerd met betrekking tot bepaalde juridische
aspecten in verband met het Aanbod. Deze diensten zijn uitsluitend verleend aan de
Vennootschap en kunnen niet worden ingeroepen door enige andere partij. Linklaters LLP
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie vervat in het
Antwoordmemorandum.

6.4

Beschikbaarheid van het Antwoordmemorandum
Dit Antwoordmemorandum is elektronisch beschikbaar op de volgende website:
www.emakina.group.
Gedrukte exemplaren van het Antwoordmemorandum kunnen kosteloos worden verkregen
op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of door een verzoek daartoe per e-mail
te richten aan Fréderic Desonnay op het volgende adres: fds@emakina.com.
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Bijlage 1 - Advies van de werknemers van de Vennootschap
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