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eBay Inc. 
2145 Hamilton Avenue 

San Jose, California 95125, Ameerika Ühendriigid 
 

PROSPEKTI KOKKUVÕTE 
 

MÄRKUS PROSPEKTI KOKKUVÕTTE JUURDE 
 

Emitent hoiatab lugejat , et: 
- käesolevat kokkuvõtet tuleks lugeda kui prospekti sissejuhatust; 
- väärtpaberitesse investeerimise otsuse peaks investor tegema arvestades kogu prospekti 

tervikuna; 
- kui prospektis sisalduva informatsiooniga seotud nõue jõuab kohtusse, võib hagejast investor 

vastavalt liikmesriikide kohalikule seadusandlusele olla kohustatud kandma prospekti tõlkimise 
kulud enne kohtumenetluse algust; ning 

- tsiviilvastutust kohaldatakse nende isikute suhtes, kes on käesoleva kokkuvõtte, sealhulgas 
selle mis tahes tõlked koostanud ning taotlenud selle osas teate esitamist, kuid ainult sel juhul, 
kui kokkuvõte on eksitav, ebatäpne või vastuoluline, kui lugeda seda koos prospekti teiste 
osadega. 
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PEATÜKK A: 
EBAY INC. 1998. A TÖÖTAJATE AKTSIAOSTU SÜSTEEM KOOS MUUDATUSTEGA 

EBAY INC. 1998. A KAPITALIOSALUSE PREEMIASÜSTEEM KOOS MUUDATUSTEGA 
EBAY INC. 1999. A GLOBAALNE KAPITALIOSALUSE PREEMIASÜSTEEM KOOS 

MUUDATUSTEGA 
EBAY INC. 2001. A KAPITALIOSALUSE PREEMIASÜSTEEM 

 
eBay Inc. („eBay” või „Äriühing”), Delaware korporatsioon, mille peakontor asub 2145 Hamilton 
Avenue, San Jose, California, Ameerika Ühendriigid, annab Äriühingu ja tema Euroopa 
Majanduspiirkonnas asuvate tütarettevõtjate valitud töötajatele õiguse osta Äriühingu lihtaktsiaid 
nimiväärtusega 0,001 dollarit aktsia kohta („Aktsiad”) kooskõlas „eBay Inc. 1998. a töötajate aktsiaostu 
süsteemiga koos muudatustega” („TAS”). Samuti annab Äriühing valitud töötajatele õiguse omandada 
Aktsiaid vastavalt „eBay Inc. 1998. a kapitaliosaluse preemiasüsteemile koos muudatustega”, „eBay 
Inc. 1999. a globaalsele kapitaliosaluse preemiasüsteemile koos muudatustega” ning „eBay Inc. 2001. 
a kapitaliosaluse preemiasüsteemile koos muudatustega” (koos nimetatud „Süsteemid”). Äriühingu 
Aktsiad on noteeritud Nasdaq Global Select börsil („Nasdaq”) tähisega „EBAY”. Käesolevas prospektis 
sisalduvad viited „eBayle” või „Äriühingule” viitavad olemasolevale Delaware korporatsioonile (eBay 
Inc.) ja selle California eelkäijale, samuti kõigile tema konsolideeritud tütarettevõtjatele. 
 
 
I  TAS 
 
TAS-i haldab Äriühingu juhatuse („Juhatus”) poolt määratud komitee („Komitee”). TAS-i pakutakse 
eBay ja selle kindlaksmääratud tütarettevõtjate või sõsarettevõtjate („Osalevad Äriühingud”), kellest 
mõned asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas, sobivatele töötajatele. TAS-is osalemiseks peavad 
töötajad olema Osaleva Äriühingu poolt tööle võetud kümnendaks päevaks enne Pakkumisperioodi 
(mille definitsioon on toodud allpool) algust. Osalus on piiratud järgmiselt: (i) Aktsiate ostud õiglase 
turuväärtusega Pakkumiskuupäeva esimesel päeval  ei ületa kogusummas 25 000 USD 
kalendriaastas ja (ii) töötajatele kuulub vähem kui 5% eBay hääleõigusega aktsiatest või 
kapitaliosadest. Kohaldatakse ka teatud teisi TAS-i piiranguid. 
 
Üldiselt pakutakse sobivatele töötajatele osalust TAS-s ja nad võivad otsustada TAS-iga liituda 
(„Osalevad Töötajad”). TAS koosneb pakkumisperioodidest, mille kestus on 24 kuud 
(„Pakkumisperioodid”) ja mis algavad iga aasta 1. mail ja 1. novembril ning lõpevad iga aasta 30. 
aprillil ja 31. oktoobril. Pakkumisperioodid sisaldavad nelja järjestikust kuuekuulist ostuperioodi 
(„Ostuperioodid”). Iga Pakkumisperioodi esimene tööpäev on „Pakkumiskuupäev”. Olles TAS-ga 
ühinenud, võivad Osalevad Töötajad osta Aktsiaid madalama hinnaga iga Ostuperioodi viimasel 
tööpäeval („Ostukuupäev”). 
 
Iga Pakkumisperioodi alguses annavad Osalevad Töötajad volituse sissemaksete tegemiseks TAS-i 
oma töötasu arvelt 2% kuni 10%-se mahaarvamisena saadaolevast töötasust (st tööandja arvab igal 
palgapäeval nimetatud summa automaatselt Osalevate Töötajate töötasult maha). Töötasust 
mahaarvatud summade kogusummat kasutatakse Aktsiate ostmiseks Ostukuupäeval. Aktsia ostuhind 
on 85% kas (1) Aktsia õiglasest turuväärtusest Pakkumiskuupäeval või (2) Aktsia õiglasest 
turuväärtusest Ostukuupäeval olenevalt sellest, kumb on madalam. 
 
Kui õiglane turuväärtus Osaleva Töötaja suhtes kehtiva käimasoleva Pakkumisperioodi esimesel 
päeval on kõrgem kui õiglane turuväärtus mis tahes järgneva Pakkumisperioodi esimesel päeval, 
liidab Äriühing Osaleva Töötaja automaatselt järgmise Pakkumisperioodiga.  Kõiki Osaleva Töötaja 
arvele enne järgmise Pakkumisperioodi esimest päeva kogunenud vahendeid kasutatakse Aktsiate 
ostuks Ostukuupäeval vahetult enne järgmise Pakkumisperioodi esimest päeva. 
 
Sobiv töötaja võib saada Pakkumisperioodi Osalevaks Töötajaks, kui ta sõlmib märkimislepingu ja 
täidab kõik muud Äriühingu poolt esitatud nõutavad dokumendid („Osalusdokumendid”) vastavalt 
Komitee poolt kehtestatud reeglitele. Osalusdokumentides sätestatakse TAS-i sissemaksena kantava 
Osaleva Töötaja töötasu protsendi. Osalevad Töötajad ei pea täitma Osalusdokumente iga 
Pakkumisperioodi kohta; nende valik osaleda kehtib nii kaua, kuni nad TAS-ist lahkuvad. Osalev 
Töötaja võib muuta tema töötasust tema poolt lubatud mahaarvatavat protsenti, andes eBayle 
sellekohase korralduse, Komitee poolt määratud ajal ja viisil. Nimetatud muudatus ei jõustu enne 
järgmist töötasuperioodi, mis algab rohkem kui 15 päeva möödudes sellest, kui Äriühingu 



   

NYCDMS/1036308.1  
 
 

finantsosakond on saanud muudatuskorralduse. Lisaks võib Osalev Töötaja oma osaluse TAS-is 
lõpetada tingimusel, et eBay saab lõpetamisteate enne Komitee poolt kindlaksmääratud kuupäeva. 
 
TAS-ist tulenevaid õigusi ei saa Osalevad Töötajad üle anda, loovutada, pantida ega muul viisil 
võõrandada (välja arvatud testamendiga, pärimisseaduste alusel või soodustatud isiku täitmisele 
pööratava määrangu kohaselt). 
 
 
II 1998. a kapitaliosaluse preemiasüsteem 
 
Vastavalt 1998. a kapitaliosaluse preemiasüsteemile („1998 KPS”) võib eBay pakkuda aktsiaoptsioone 
(„Optsioone”), Piiratud Aktsiaid („PA”), Piiratud Aktsiate Osakuid („PAO”) ja/või Aktsiapreemiaid 
(„Aktsiapreemia”) (koos nimetatud „Preemiad”) eBay või selle mistahes emaettevõtjate või 
tütarettevõtjate töötajatele, juhtkonna liikmetele, juhatuse liikmetele, konsultantidele, sõltumatutele 
tööettevõtjatele ja nõustajatele („Preemiasaajad”). Komitee otsustab kooskõlas 1998 KPS-i 
piirangutega, kes Preemia saavad ja millistel tingimustel Preemia antakse. Preemiasaaja ei saa 
Preemiat üle anda ega loovutada muul viisil kui testamendiga, pärimisseaduste alusel või muul 
Komitee poolt kindlaksmääratud viisil. 
 
Optsioonid on õigus osta Aktsiaid mingil tulevikukuupäeval kindlaksmääratud kasutushinnaga. 
Optsiooni omandamise järel võib Optsiooni saanud töötaja („Optsiooni Omanik”) Optsiooni kasutada 
Aktsiate ostmiseks. Optsiooni kasutamise ajal peab Optsiooni omanik maksma kasutushinna  Komitee 
poolt Optsiooni andmise ajal kinnitatud viisil (näit sularahas, sularahata täitmise korras, jne). Optsiooni 
omaniku töösuhte lõpetamisel kaotab Optsiooni omanik omandamata Optsioonid ja tal on kindel 
tähtaeg pärast töösuhte lõpetamist omandatud Optsioonide kasutamiseks. 
 
Piiratud Aktsia on Äriühingu pakkumine müüa Preemiasaajale Aktsiaid, mille suhtes kehtivad 
piirangud. Komitee määrab kindlaks Preemiasaaja, Aktsiate arvu, mida Preemiasaaja võib osta, 
tasumisele kuuluva hinna, piirangud, mis Aktsiate suhtes kehtivad (mis võivad põhineda tööstaažil või 
saavutatud töötulemustel) ning kõik muud Piiratud Aktsiatega seotud tingimused. Aktsiad lastakse 
Preemiasaajale reeglina välja nende omandamisel ning Preemiasaaja omandab Aktsiatega seotud 
hääleõiguse ja õiguse dividendile, kuid tal ei ole õigust Aktsiaid võõrandada ega müüa kuni Preemia 
omandamiseni (s.o kuni piirangute aegumiseni). Preemiasaaja töösuhte lõpetamisel jääb ta reeglina 
ilma kõigist Piiratud Aktsiatest, mis ei ole omandatud. 
 
Piiratud Aktsiate Osakud on Äriühingu poolt antav lubadus lasta Preemiasaajale välja teatud arvul 
Aktsiaid, mille suhtes kehtivad teatud omandamispiirangud (mis võivad põhineda tööstaažil või 
saavutatud töötulemustel). Komitee määrab kindlaks Preemiasaaja, Piiratud Aktsiate Osakutega 
seotud Aktsiate arvu ning Piiratud Aktsiate Osakute tingimused. Aktsiad lastakse Preemiasaajale 
välja, kui kõik kohaldatavad piirangud on aegunud ning enne Aktsiate väljalaset ei omandata mingeid 
omandiõigusi Äriühingu suhtes. Preemiasaaja töösuhte lõpetamisel jääb ta reeglina ilma kõigist 
Piiratud Aktsiate Osakutest, mis ei ole omandatud. 
 
Aktsiapreemiad on Aktsiate (mis võivad koosneda Piiratud Aktsiatest) pakkumised, mida võidakse 
teha Äriühingule osutatud teenete eest või Komitee poolt kehtestatud eesmärkide saavutamisel. 
Aktsiapreemiate suhtes võib kohaldada muid Komitee poolt määratud kriteeriume. Komiteel on õigus 
maksta Aktsiapreemiad välja rahas või Aktsiates või mõlemas. 
 
 
III 1999. a globaalne kapitaliosaluse preemiasüsteem 
 
Vastavalt 1999. a globaalse kapitaliosaluse preemiasüsteemi („1999 GKPS”) tingimustele võib eBay 
pakkuda Preemiaid eBay ja selle tütarettevõtjate ja sõsarettevõtjate töötajatele või konsultantidele 
(„Preemiasaajad”). Juhatus (või üks või mitu Juhatuse liiget, kelle Juhatus on määranud 1999 GKPS-i 
haldama) otsustab, millised töötajad Preemia saavad ja millistel tingimustel Preemia antakse vastavalt 
1999 GKPS-i piirangutele. Preemiad on võõrandatavad ainult Preemiat tõendavas lepingus sätestatud 
määral. Kui sellises lepingus pole võõrandamist ette nähtud, siis ei saa Preemiasaaja Preemiat üle 
anda muul viisil kui testamendiga, pärimisseaduste alusel või soodustatud isiku täitmisele pööratava 
määrangu kohaselt. 
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Optsioonid on õigus osta Aktsiaid mingil tulevikukuupäeval kindlaksmääratud kasutushinnaga. 
Optsiooni omandamise järel võib Optsiooni saanud töötaja („Optsiooni Omanik”) Optsiooni kasutada 
Aktsiate ostmiseks. Optsiooni kasutamise ajal peab Optsiooni Omanik maksma kasutushinna  
Juhatuse poolt Optsiooni andmise ajal kinnitatud viisil (näit sularahas, sularahata täitmise korras, jne). 
Optsiooni Omaniku töösuhte lõpetamisel kaotab Optsiooni Omanik omandamata Optsioonid ja tal võib 
olla kindel tähtaeg pärast töösuhte lõpetamist omandatud Optsioonide kasutamiseks. 
 
Piiratud Aktsia on Äriühingu pakkumine müüa Preemiasaajale Aktsiaid, mille suhtes kehtivad 
piirangud. Juhatus määrab kindlaks Preemiasaaja, Aktsiate arvu, mida Preemiasaaja võib osta, 
tasumisele kuuluva hinna, piirangud, mis Aktsiate suhtes kehtivad ning Piiratud Aktsiatega seotud 
tingimused. Aktsiad lastakse Preemiasaajale reeglina välja nende omandamisel ning Preemiasaaja 
omandab Aktsiatega seotud hääleõiguse ja õiguse dividendile, kuid tal ei ole õigust Aktsiaid 
võõrandada ega müüa kuni Preemia omandamiseni (s.o kuni piirangute aegumiseni). Preemiasaaja 
töösuhte lõpetamisel jääb ta reeglina ilma kõigist Piiratud Aktsiatest, mis ei ole omandatud. 
 
Piiratud Aktsiate Osakud on Äriühingu poolt antav lubadus lasta Preemiasaajale välja teatud arvul 
Aktsiaid, mille suhtes kehtivad teatud omandamispiirangud (mis võivad põhineda tööstaažil või 
saavutatud töötulemustel). Juhatus määrab kindlaks Preemiasaaja, Piiratud Aktsiate Osakutega 
seotud Aktsiate arvu ning Piiratud Aktsiate Osakute tingimused. Aktsiad lastakse Preemiasaajale 
välja, kui kõik kohaldatavad piirangud on aegunud ning enne Aktsiate väljalaset ei omandata mingeid 
omandiõigusi Äriühingu suhtes. Juhatusel on õigus maksta Piiratud Aktsiate Osakud välja rahas või 
Aktsiates või mõlemas. Preemiasaaja töösuhte lõpetamisel jääb ta reeglina ilma kõigist Piiratud 
Aktsiate Osakutest, mis ei ole omandatud. 
 
Aktsiapreemiad on Aktsiate pakkumised, mida võidakse teha Äriühingule osutatud teenete eest ja 
mille suhtes võivad kehtida ka teised Juhatuse poolt määratud kriteeriumid.  
 
 
IV 2001. a kapitaliosaluse preemiasüsteem 
 
Vastavalt 2001. a kapitaliosaluse preemiasüsteemile („2001 KPS”) võib eBay pakkuda Optsioone 
eBay ja selle tütarettevõtjate ja sõsarettevõtjate töötajatele, juhatuse liikmetele või konsultantidele 
(„Optsiooni Omanikud”). Optsiooni Omanik ei saa Optsiooni võõrandada muul viisil kui testamendiga, 
pärimisseaduste alusel või soodustatud isiku täitmisele pööratava määrangu kohaselt (kui ei ole 
tegemist mittepõhikirjalise aktsiaoptsiooniga, mis näeb ette, et Optsiooni tõendavas lepingus tuleb 
sätestada võõrandatavus). Optsioonid on õigus osta Aktsiaid mingil tulevikukuupäeval 
kindlaksmääratud kasutushinnaga. Optsiooni omandamise järel võib Optsiooni Omanik Optsiooni 
kasutada Aktsiate ostmiseks. Optsiooni kasutamise ajal peab Optsiooni Omanik maksma 
kasutushinna  Juhatuse (või  ühest või mitmest Juhatuse liikmest koosneva Komitee, kelle Juhatus on 
määranud 2001 KPS-i haldama) poolt kinnitatud viisil (näit sularahas, sularahata täitmise korras, jne). 
Optsiooni Omaniku töösuhte lõpetamisel kaotab Optsiooni Omanik omandamata Optsioonid ja tal võib 
olla kindel tähtaeg pärast töösuhte lõpetamist omandatud Optsioonide kasutamiseks. 
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PEATÜKK B: 
EBAY INC. ORGANISATSIOON JA TEGEVUS 

 
I JUHATUS SEISUGA 13. JUUNI 2006. A 
 
Nimi Vanus 
William C. Ford 48 
Dawn G. Lepore 51 
Pierre M. Omidyar 38 
Richard T. Schlosberg, III 62 
Philippe Bourguignon 58 
Thomas J. Tierney 52 
Margaret C. Whitman 49 
Fred D. Anderson 61 
Edward W. Barnholt 62 
Scott D. Cook 53 
Robert C. Kagle 50 
 
 
II JUHTIVTÖÖTAJAD SEISUGA 1. APRILL 2006. A 
 
Nimi Vanus Ametikoht Äriühingus 
Margaret C. Whitman 49 President ja peadirektor  
Elizabeth L. Axelrod 43 Vastutav asepresident personali alal 
Matthew J. Bannick 41 President, eBay International 
William C. Cobb 49 President, eBay North America 
John J. Donahoe 45 President, eBay Business Unit 
Rajiv Dutta1 44 President, Skype 
Michael R. Jacobson 51 Vastutav asepresident juriidiliste küsimuste, 

üldnõustamise ja halduse alal 
Jeffrey D. Jordan1 47 President, PayPal 
Robert H. Swan 45 Vastutav asepresident ja finantsdirektor 
Maynard G. Webb, Jr.2 50 Tegevjuht 
 
Vähemalt viie viimase aasta jooksul ei ole ükski eBay juhatuse liikmetest ega juhtivtöötajatest: 
 

(a) süüdi mõistetud pettusega seotud süüteos; 
(b) seotud ühegi pankrotiga, pankrotivara haldamisega ega likvideerimisega, tegutsedes eBay 

juhatuse liikme või juhtivtöötaja pädevuses; või 
(c) olnud ühegi ametliku avaliku süüdistuse objektiks ja/või seadusandlike või regulatiivorganite 

(sealhulgas määratud kutseorganisatsioonide) poolt rakendatavate sanktsioonide objektiks; 
samuti ei ole neist kelleltki kohtu poolt ära võetud õigust tegutseda mis tahes emitendi haldus-
, juhtimis- või nõuandva organi liikmena või osaleda mis tahes emitendi juhatuses või 
tegevuse korraldamises. 

 
Eeltoodud juhtivtöötajate ja juhatuse liikmete vahel ei ole mingeid sugulussuhteid. 
 
 
III PÕHIKIRJA ERISÄTTED 
 
Aktsionäride korraline koosolek peetakse juhatuse liikmete valimiseks juhatuse poolt igal aastal 
kehtestatud kuupäeval, kellaajal ja kohas kas Delaware osariigis või väljaspool seda. Korralisel 
koosolekul võib arutada ka mis tahes muid asjakohaseid küsimusi. 
 

                                                 
1 6. juulil 2006. a teatas eBay Jeffrey D. Jordani, PayPal, Inc tütarettevõtja presidendi lahkumisest. Samuti teatas eBay 
mitmetest muudest muudatustest oma juhtkonnas, sealhulgas Rajiv Dutta määramisest hr Jordani asemele PayPal presidendiks 
ning Alex Kazimi määramisest hr Dutta asemele Skype presidendiks (lisainformatsioon on toodud Lisas IX). 
2 1. mail 2006. a  teatas eBay, et tegevjuht Maynard Webb kavatseb Äriühingust lahkuda 2006. a augustis (lisainformatsioon on 
toodud Lisas X). 
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IV EBAY AKTSIAKAPITALI PUUDUTAV ÜLDINE INFORMATSIOON 
 
Seisuga 31. detsember 2006. a oli eBayl 3 580 000 000 Aktsia väljalaskmise õigus ning 10 000 000 
eelisaktsia väljalaskmise õigus, iga aktsia nimiväärtusega 0,001 dollarit. Seisuga 16. veebruar 2007. a 
oli ringlusse lastud 1 368 973 770 Aktsiat ning välja ega ringlusse ei olnud lastud ühtegi eelisaktsiat. 
 
Alljärgnevas tabelis on seisuga 31. detsember 2006. a toodud eBayle teadaolevad reaalomanikud, 
kellele kuulub üle 5% eBay Aktsiatest. 
 

Reaalomandis olevad aktsiad Reaalomaniku nimi 
Arv Protsent 

Pierre M. Omidyar(1) 190 768 408 14,0% 
Capital Research and 
Management Company(2) 

84 843 500 6,1% 

 
Ühelgi eBayle teadaolevast reaalomanikust, kellele kuulub üle 5% eBay lihtaktsiatest, ei ole erinevaid 
hääleõigusi. 
 
 
V EBAY ÜLDKIRJELDUS 
 
eBay asutati füüsilisest isikust ettevõtjana 1995. a septembris ja äriühinguna Californias 1996. a mais. 
1998. a aprillis taasasutati eBay Delaware’s ja 1998. a septembris viis eBay lõpule oma lihtaktsiate 
avaliku pakkumise. 
 
eBay eesmärk on olla teerajajaks uutele kogukondadele üle maailma kaubanduse ülesehitamise läbi, 
toetudes usaldusele ja saades inspiratsiooni võimalustest. Oma eesmärgi saavutamiseks tegutseb 
eBay kolmel peamisel tegevusalal: turud, maksed ja kommunikatsioonid. eBay pakub sidusturge 
kaupade ja teenuste müügiks, sidusmakseteenuseid ja siduskommunikatsioonilahendusi erinevatest 
füüsilistest ja juriidilistest isikutest koosnevale kogukonnale.  eBay turud (eBay Marketplaces) pakuvad 
siduskaubandust mitmete platvormide abil, hõlmates nii traditsioonilist eBay.com-i kui ka teisi 
sidusplatvorme, nagu näiteks Shopping.com-i, salastatud kodulehekülgesid ja Rent.com-i. Terve rida 
kodulehekülgi, mis moodustavad eBay turud, viivad iga päev kokku miljoneid ostjaid ja müüjaid 
kohalikul, siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasemel. eBay maksetega seotud tegevusharu, mis koosneb 
PayPalist, võimaldab füüsilistel ja juriidilistel isikutel turvaliselt, lihtsalt ja kiiresti sidusmakseid saata ja 
saada. eBay kommunikatsiooniharu, mis koosneb Skype’ist, võimaldab Skype’i kasutajate vahelist 
Interneti telefoniühendust ning annab Skype’i  kasutajatele ka madala hinnaga tavatelefoniühenduse 
ja mobiiliühenduse.  
 
eBay peakontor on San Jose’s, Californias, Ameerika Ühendriikides. eBay sõltumatu registreeritud 
audiitorfirma on PricewaterhouseCoopers LLP, mis on registreeritud Public Company Accounting 
Oversight Board (PCAOB) poolt ning on American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 
liige. 
 
 

                                                 
 
(1) Aluseks on reaalse omandiõiguse ülemineku muudetud teade Lisas 13G/A, mille Pierre M. Omidyar esitas Väärtpaberi- ja 
Börsikomisjonile 6. veebruaril 2007. a. Hr Omidyari aadress on 2145 Hamilton Avenue, San Jose, California 95125, Ameerika 
Ühendriigid. Siia ei ole arvatud 185 000 aktsiat, mis registri andmetel kuuluvad Pamela K. Omidyarile, hr Omidyari abikaasale, 
mille üle hr Omidyaril ei ole ei hääleõiguslikku võimu ega võõrandamisõigust. 
(2) Aluseks on reaalse omandiõiguse ülemineku teade Lisas 13G, mille Capital Research and Management Company esitas 
Väärtpaberi- ja Börsikomisjonile 12. veebruaril 2007. a. Capital Research and Management Company aadress on 333 South 
Hope Street, Los Angeles, California 90071, Ameerika Ühendriigid. 
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VI RISKIFAKTORID 
 
Järgmised riskifaktorid on lugeja huvides tehtud väljavõtted Äriühingu riskide pikemast kirjeldusest, 
mis on toodud eBay aastaaruandes, vorm 10-K, käesoleva prospekti Lisas V. 
 

• eBay tegevustulemused võivad kõikuda. 
• eBay ei pruugi säilitada oma kasumlikkuse määra ega kasvutempot. 
• Palju riske on seotud eBay rahvusvahelise tegevusega. 
• eBay puutub kokku vahetuskursside kõikumisest tulenevate riskidega. 
• eBay on kaasatud patendiga seotud kohtuvaidlusse. 
• Valitsuse poolt tehtavad järelepärimised võivad endaga kaasa tuua tasude või trahvide 

kehtestamise. 
• Piraat- või võltsitud kauba nimekirja võtmine või müük eBay kasutajate poolt võib kahjustada 

tema majandustegevust. 
• eBay on seotud üldiste kohtuvaidlustega ja reguleerimist puudutavate vaidlustega. 
• Omandamised võivad põhjustada tegevusraskusi, tulude kahanemist ja muid kahjulikke 

tagajärgi. 
• Süsteemirikked võivad eBay tegevust kahjustada. 
• eBay kasv sõltub tema tootemarkide arendamise võimest ning vastavad pingutused võivad 

olla kulukad. 
• eBay tegevuse ja kasutajate suhtes võivad kohalduda müügimaksud ja muud maksud. 
• Suutmatus efektiivselt tegeleda kelmustega eBay kodulehekülgedel ning kliendivaidlustega 

võib tõsta eBay kahjumimäära ja tema tegevusele ebasoodsalt mõjuda. 
• Kehtiv Interneti telefonikõnede (VoIP) regulatsioon on  ebaselge ning Skype’i tegevust võivad 

kahjustada uued regulatsioonid või olemasolevate regulatsioonide kohaldamine Skype’i 
toodetele. 

• Skype sõltub põhitehnoloogiast, mida litsentsitakse kolmandatelt isikutelt. 
• eBay tegevus sõltub pidevast takistusteta Internetiühendusest. Interneti teenuste pakkujad 

võivad eBaylt tema kasutajate eest nõuda lisatasusid oma pakkumiste eest või ühendust 
blokeerida või halvendada. 

• Muudatused krediitkaartide tasudes, reeglites või praktikas võivad PayPali tegevusele 
kahjulikult mõjuda. 

• Muudatused PayPali rahastamise kombinatsioonis võivad mõjuda halvasti PayPali 
tulemustele. 

• Kui leitakse, et PayPali suhtes tuleb kohaldada või et ta on rikkunud Ameerika Ühendriikide 
seadusi või määrusi, mis reguleerivad pangandust, rahaülekandeid või elektroonilisi 
ülekandeid, võidakse PayPal vastutusele võtta ja PayPal võib olla sunnitud oma tegevust 
muutma. 

• PayPali staatus kooskõlas pangandus- või finantsteenuste seadustega või teiste seadustega 
väljaspool Ameerika Ühendriike on ebaselge. 

• Kui PayPal ei suuda oma klientide vahendeid nõuetekohaselt juhtida, võib see kahjustada 
tema tegevust. 

• Uued ja olemasolevad regulatsioonid võivad eBay tegevust kahjustada. 
• eBay piletitega seotud tegevusharu suhtes kehtivad regulatiivsed, konkurentsiga seotud ja 

muud riskid, mis võivad tema majandustegevusele halvasti mõjuda. 
• eBay tegevusega kaasnevad online turvalisuse riskid, sealhulgas turvalisuse rikkumine ja 

identiteedivargus. 
• Kui eBay ei suuda oma kasvu juhtida, võib see kahjustada tema tegevust. 
• eBay teenuste kasutamine ebaseaduslikel eesmärkidel võib tema tegevust kahjustada. 
• eBay seisab silmitsi riskidega, mis on seotud tema teenuste kaudu levitatava 

informatsiooniga. 
• Klientide kaebused või negatiivne teave eBay klienditeeninduse kohta võib tema teenuste 

kasutust vähendada. 
• Probleemid kolmandate isikutega, kes osutavad teenuseid eBayle või tema kasutajatele, 

võivad tema tegevusele kahjulikult mõjuda. 
• eBay sõltub oma võtmepersonalist. 
• eBay tegevusalal on väga suur konkurents ning teised ettevõtjad või valitsusasutused võivad 

väita, et eBay käitumine on konkurentsivaenulik. 
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• eBay tegevus Hiinas on seotud riskide ja ebakindlusega, mis tulenevad Hiina Rahvavabariigi 
seadustest ja määrustest. 

• eBay tegevusele mõjuvad ebasoodsalt asjaolud, mille tõttu tema kasutajad hakkavad 
kulutama vähem aega tema kodulehekülgedel, sealhulgas hooajalised faktorid, riiklikud 
sündmused ja teiste kodulehekülgede kasutamise kasv. 

• eBay sõltub siduskaubanduse ja –kommunikatsiooni kasvu jätkumisest. 
• eBay tegevus sõltub Interneti infrastruktuuri arengust ja hooldusest. 
• eBay ei pruugi olla suuteline piisaval määral kaitsma või rakendama oma intellektuaalse 

omandi õigusi. 
• eBay suhtes kehtivad kinnisvara omamise riskid. 
• Teatud ülevõtmise vältimist puudutavad seadusesätted võivad mõjutada eBay lihtaktsiate 

hinda. 
 
Täiendavad riskifaktorid: 
 
Lisaks eeltoodule tõmbab eBay avalikkuse tähelepanu alljärgnevale: 
 

• eBay Aktsiad ei ole noteeritud ühelgi Euroopa Majanduspiirkonna reguleeritud turul. eBay 
Aktsiad on noteeritud ainult Nasdaqil. 

• Käesolev pakkumine on adresseeritud ainult eBay Euroopa Majandusruumis asuvate 
tütarettevõtjate töötajatele. 

• eBay ei ole kunagi oma aktsiatelt dividende rahas välja maksnud ning käesoleval ajal 
planeerib ta jätkata lähitulevikus teenitava kasumi kandmist jaotamata kasumi koosseisu. 

 
 
VII INTELLEKTUAALNE OMAND 
 
eBay leiab, et tema kaubamärkide, autoriõiguste, patentide, domeeninimede, kaubatunnuste ja 
ärisaladuste kaitsmine on tema tegevuse jaoks kriitilise tähtsusega. eBay on oma töötajatega ja 
tööettevõtjatega sõlminud konfidentsiaalsuslepingud ja leiutiste loovutamise lepingud ning samuti 
konfidentsiaalsuslepingud pooltega, kellega tal on ärisuhted, et piirata juurdepääsu oma ärisaladusi 
sisaldavale informatsioonile ja piirata ka selle avaldamist. 
 
eBay kaitseb agressiivselt oma intellektuaalse omandi õigusi nii kaubamärke, autoriõigusi, patente, 
kaubatunnuseid kui ka ärisaladusi käsitlevate seaduste alusel ning kasutab domeeninime puudutavate 
vaidluste lahendamise süsteemi. Seetõttu tegeleb eBay aktiivselt oma kaubamärkide, autoriõiguste, 
patentide ja domeeninimede registreerimisega Ameerika Ühendriikides ja teistes suuremates riikides. 
eBay tegevuse laienemise tõttu peab eBay oma kaubamärke, patente ja domeeninimesid kaitsma ka 
üha rohkemates maades, kusjuures see on kulukas protsess, sellega võib kaasneda kohtuvaidlusi ja 
see ei pruugi igal pool tulemuslik olla. eBay on oma „eBay” kaubamärgi registreerinud või selle 
registreerimiseks taotluse esitanud Ameerika Ühendriikides ja enam kui 50 riigis väljaspool Ühendriike 
ja tal on olemas aktiivne programm „eBay”, „PayPal” ja „Skype” domeeninimede turvalisuse 
tagamiseks suuremates maades väljaspool Ameerika Ühendriike. Kui eBay ei suuda oma 
kaubamärkide või domeeninimede turvalisust tagada, võib see eBayd kahjustada igas riigis, kus ta 
oma kaubamärke või domeeninimesid registreerida ei suuda. 
 
 
VIII VIIMASED SÜNDMUSED 
 
24. jaanuaril 2007. a teatas eBay oma 31. detsembril 2006. a lõppenud neljanda kvartali („Q4-06”) ja 
kogu aasta finantstulemused.  
eBay rekordiline konsolideeritud müügitulu 2006. aasta 4. kvartalis oli 1,7 miljardit dollarit, olles 
aastaga juurde kasvanud 29%. Ärikasum GAAP järgi oli 450 miljonit dollarit, olles aastaga kasvanud 
21%, moodustades 26% müügitulust. Kui aktsiatel põhinevad hüvitised välja arvata, suurenes 
ärikasum aastaga 33% kuni 525 miljoni dollarini ehk 30% müügitulust. 
 
Puhaskasum GAAP järgi oli 2006. aasta 4. kvartalis 346 miljonit dollarit ehk 0,25 dollarit lahustatud 
aktsia kohta, olles aastaga kasvanud 24%. Kui aktsiatel põhinevad hüvitised välja arvata, 
(arvestamata maksude mõju), suurenes puhaskasum aastaga 35% kuni 397 miljoni dollarini ehk 0,28 
dollarit lahustatud aktsia kohta. 
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Kogu aasta kohta sai eBay konsolideeritud müügitulu 6,0 miljardit dollarit ehk 31% rohkem kui 2005. 
aastal saadud 4,6 miljardit dollarit. Konsolideeritud puhaskasum suurenes aastaga 4% , 1,1 miljardi 
dollarini ehk 0,79 dollarini lahustatud aktsia kohta. 
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PEATÜKK C: 
31. DETSEMBRIL 2006, 2005 JA 2004 LÕPPENUD MAJANDUSAASTATE 

FINANTSINFORMATSIOON EBAY INC. KOHTA 
 

 
Käesolevas prospektis toodud eBay konsolideeritud raamatupidamisaruanded on vastavalt 
Prospektide määruse § 35(5) koostatud kooskõlas Ameerika Ühendriikide hea raamatupidamistavaga 
(„US GAAP”). 
 
Alljärgnev valikuline finantsinformatsioon eBay möödunud majandusaastatest on võetud eelmiste 
aastate konsolideeritud raamatupidamisaruannetest ning seda tuleks vaadata koos konsolideeritud 
raamatupidamisaruannetega ja nende lisadega. 
 
eBay ja tema tütarettevõtjate konsolideeritud bilansside osas seisuga 31. detsember 2006 ja 2005 
ning vastavate konsolideeritud kasumiaruannete, konsolideeritud koondkasumiaruande, 
konsolideeritud omakapitaliaruande ja konsolideeritud rahavoogude aruande osas kolmest aastast iga 
aasta kohta perioodil, mis lõppes 31. detsembril 2006. a palutakse lugejal tutvuda eBay 31. detsembril 
2006. aastal lõppenud majandusaasta aastaaruandega, vorm 10-K, mis esitati  Väärtpaberi- ja 
Börsikomisjonile 28. veebruaril 2007. aastal ja mis on toodud käesoleva prospekti Lisas V. eBay ja 
tema tütarettevõtjate konsolideeritud bilansi osas seisuga 31. detsember 2004 palutakse lugejal 
tutvuda eBay Inc. 31. detsembri 2005. a ja 2004. a seisuga koostatud ja 31. detsembril 2005. a 
lõppenud perioodi kohta kolmest aastast iga aasta konsolideeritud raamatupidamisaruandega, mis on 
toodud käesoleva prospekti Lisas VI. 
 

eBay Inc. ja tütarettevõtjad 
Kolme aasta finantskokkuvõte 

 
 Aasta, mis lõppes 31. detsembril 
 2004 2005 2006 (2) 
Konsolideeritud kasumiaruande andmed(1) (tuhandetes, välja arvatud aktsia 

kohta toodud arvud) 
Müügitulu $ 

3.271.309 
$ 
4.552.401 

$ 
5.969.741 

Müüdud kaupade, teenuste kulu 614.415 818.104 1.256.792 
     Brutokasum 2.656.894 3.734.297 4.712.949 
Ärikulud:    
     Müük ja turundus 815.464 1.185.929 1.619.857 
     Tootearendus 240.647 328.191 494.695 
     Üld- ja halduskulud 475.614 649.529 978.363 
     Omandatud immateriaalse vara amortisatsioon 65.927 128.941 197.078 
          Kokku ärikulud 1.597.652 2.292.590 3.289.993 
Ärikasum 1.059.242 1.441.707 1.422.956 
Intress ja muud tulud, neto 77.867 111.148 130.021 
Intressikulu (8.879) (3.478) (5.916) 
Kasum enne arvestuspõhimõtete muudatuste, tulumaksu ja 
vähemusosaluse mõju 

1.128.230 1.549.377 1.547.061 

Tulumaksu eraldis (343.885) (467.285) (421.418) 
Vähemusosalus (6.122) (49) (4) 
Puhaskasum $ 778.223 $1.082.043 $1.125.639 
    
Näitajad tava aktsia kohta:    
Näitajad tava aktsia kohta $ 0,59 $ 0,79 $0,80 
    
Näitajad lahustatud aktsia kohta:    
Näitajad lahustatud aktsia kohta $ 0,57 $ 0,78 $0,79 

                                                 
(1) Nende tulemuste hulka on arvatud omandatud äriühingu tegevuse tulemused alates omandamise kuupäevast. 

Viimaste oluliste omandamiste osas vt konsolideeritud raamatupidamisaruande lisade Lisa nr 3, mujal sisaldub eBay 
majandusaasta aastaaruandes, vorm 10-K, mis moodustab käesoleva prospekti Lisa V. 
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Kaalutud keskmised aktsiad:    
Tava 1.319.458 1.361.708 1.399.251 
Lahustatud 1.367.720 1.393.875 1.425.472 
 
 
 31. detsember 
 2004 2005 2006 
Konsolideeritud bilansi andmed: (tuhandetes) 
Raha ja raha ekvivalendid $ 

1.330.045 
$ 
1.313.580 

$2.662.792 

Lühiajalised investeeringud 682.004 774.650 542.103 
Pikaajalised investeeringud 1.266.289 825.667 277.853 
Käibekapital(4) 1.826.279 1.698.302 2.452.191 
Varad kokku 7.991.051 11.788.986 13.494.011 
Lühiajalised kohustused 124.272(3) - - 
Pikaajalised kohustused 75 - - 
Kokku omakapital 6.728.341 10.047.981 10.904.632 
 

 
 

_______________ 
 

(2)  2006. a puhaskasum sisaldas aktsiatel põhinevat hüvitiskulu vastavalt raamatupidamisstandardi nr 123 (muudetud 
2004), „Aktsiatel põhinevad maksed” („FAS 123(R)”) aruandele summas 219,8 miljonit dollarit ilma maksudeta. FAS 
123(R) võeti vastu 1. jaanuaril 2006. a, seetõttu ei kajasta eelnevad perioodid nimetatud uue 
raamatupidamisstandardiga seotud aktsiatel põhineva hüvitise kulu. Vt aastaaruandes, vorm 10-K, sisalduva 
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande „Lisa 12 – Aktsiatel põhinevad plaanid,” mis moodustab käesoleva 
prospekti Lisa V. 

(3)  Sealhulgas rendikohustus summas 122,5 miljonit dollarit, mis kajastati 2004. aastal lühiajalisena, kuna rendileping 
lõppes 1. märtsil 2005. a, millisel kuupäeval eBay ostis ruumid ära. 

(4) Käibekapital on arvutatud käibevarade kogusumma ja lühiajaliste kohustuste vahena.
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RISKIFAKTORID 
 

Vt Lisa V (eBay poolt Väärtpaberi- ja Börsikomisjonile 28. veebruaril 2007. aastal esitatud 
aastaaruanne, vorm 10-K), lk 10-34 ja 62-64. 

 


