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Wood İşçinin Səhm Planı 
 

1 TƏRİFLƏR VƏ İZAHLAR 

 
1.1 Başqa şəkildə izah edilməsi istisna olmaqla, bu Planda aşağıda qeyd olunmuş sözlər aşağıdakı mənaları 

ifadə edir: 

 
“Satınalma Razılaşması” İştirakçının Plana yazıldığı və  3.1; qaydasına əsasən Töhfələr 

verməyə razılaşdığı razılaşma nəzərdə tutulur 

“İdarə Heyəti” Wood-un idarə heyəti və ya idarə heyətinin səlahiyyətli komitəsi və 
ya nümayəndəsi  (məhdudiyyətsiz şəkildə Səhm Planının 
İdarəetmə Komitəsi də daxil olmaqla); 

“Töhfə” Qayda 3.5-ə əsasən İştirakçının yerli valyutasında (və ya İdarə 
Heyəti tərəfindən müəyyən edilmiş başqa valyutada) Satınalma 
Müddətində Planın şərtlərinə əsasən Alınmış Səhmlərin əldə 
olunması üçün istifadə olunması məqsədi ilə hər ay (və ya İdarə 
Heyəti tərəfindən müəyyən edilmiş başqa tezlikdə) İştirakçının özü 
və ya onun adından edilmiş ödəniş; 

“Töhfə Məhdudiyyəti” Qayda 2.2.7-ə əsasən İdarə Heyəti tərəfindən müəyyən olunmuş 
Satınalma Müddətində bütün İştirakçılar tərəfindən funt sterlinqdə 
edilə biləcək Töhfələrin maksimum cəm məbləği; 

“Nəzarət” Gəlir Vergisi Aktı 2007-nin 995-ci bölməsinə verilən məna; 

“Sövdələşmə Günü” London Fond Birjasının biznes üçün açıq olduğu hər hansı bir gün; 

“Sövdələşmə Məhdudiyyəti” Aşağıdakıların səbəb olacağı hər hansı tətbiqi mümkün olan 
məhdudiyyət və ya sövdələşmə yaxud qiymətli kağızlar üzrə 
əməliyyatlarda hər hansı məhdudiyyətlər mənasına gəlir: 

 hər hansı qaydalar, qanunvericiliyin tələbləri, əmrlər, hüquqi və ya 
tənzimləyici məcəllə, müddəa və ya qayda yaxud hər hansı digər 
tələb və ya təlimat; və/ və ya 

(Ii) yuxarıdakına əlavə olaraq və ya onu əvəz edəcək, Şirkət 
tərəfindən qəbul olunmuş və ya müəyyən edilmiş (i) hər hansı 
məcəllə, 

hər bir halda, dəyişdirilmiş və ya əvəz olunmuş şəkildə, vaxt aşırı 
olmaqla; 

“Dividend Səhmləri” Qayda 5.5-ə əsasən İştirakçının adından satın alınmış səhmlər 

“Səlahiyyətli İşçi” İştirak Edən Yurisdiksiyada rezident olan və ya olması nəzərdə 
tutulan, Wood-un və ya onun İştirak Edən Törəmələrinin hər hansı 
birinin işçisi; 

“Qeydiyyat Müddəti” Qayda 3-ə əsasən Planda iştirak etmək üçün Səlahiyyətli İşçilərin 
Satınalma Müqaviləsinə daxil ola biləcəkləri dövr; 

“Gözləmə Müddəti” İki illik müddət və ya ilk satınalma tarixindən başlamaqla İdarə 
Heyəti tərəfindən müəyyən edilmiş hər hansı digər müddət; 

“ilk satınalma tarixi” Qeydiyyat Müddətinin başa çatmasından sonra, Alınmış Səhmləri 
əldə etmək üçün Töhfələrin verildiyi ilk gün; 

“Daxili Təkrar Təşkilatlanma” “Wood-un Nəzarəti”nə edilən dəyişiklikdən dərhal sonra, satın 
alan şirkətin bütün buraxılmış səhmləri, səhmlərinin hamısı 
Nəzarətə dəyişiklik edilməzdən öncə Wood-un səhmdarları olmuş 
şəxslər tərəfindən birbaşa və ya dolayı yolla əldə olunur. 
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“Yurisdiksiya Məhdudiyyəti” Yurisdiksiyada rezident olan və ya olması nəzərdə tutulan 
Səlahiyyətli İşçilərin hər hansı biri və ya hamısı tərəfindən, məqbul 
yurisdiksiyanın valyutasında ediləcək və İdarə Heyəti tərəfindən 
öz səlahiyyəti çərçivəsində yurisdiksiyada tətbiqi mümkün olan 
qanun və qaydaları nəzərə almaqla və ya hər hansı digər 
səbəbdən müəyyən edilmiş Töhfələrin cəminin maksimum 
məbləği; 

“Listinq Qaydaları” vaxtaşırı dəyişiklik edilməklə UKLA-nın listinq qaydaları; 

“London Fond Birjası” vaxtaşırı olaraq London Fond Birjası və ya onun xələfləri; 

“Uyğunluq Səhmləri” Uyğun Səhmləri mükafatlarının aid olduğu səhmlər; 

“Uyğunluq Səhmi mükafatı” Məqbul yerlərdə Cədvəl 1-ə tabe tutulan 6-cı qaydaya əsasən 
Səhmlərin satın alınması üçün hər bir İştirakçıya Wood tərəfindən 
verilmiş hüquq; 

“Uyğunluq Səhmi Nisbəti” Hər Alınmış Səhmə görə bir Uyğunluq Səhmi nisbətini ötməməli 
olan, Gözləmə Müddətinin sonunda nəşr olunası və ya transfer 
ediləsi səhmlərin miqdarını müəyyən edəcək Uyğunluq Səhm 
mükafatlarına tətbiq olunan nisbət (Uyğunluq Səhmlərinin Alınmış 
Səhmlərə olan nisbəti); 

“İlkin Sterlinq Töhfələri” Qayda 3.3-ə uyğun olaraq müəyyən edilmiş, Satınalma 
Müddətində İştirakçının etdiyi Töhfələrini məbləğinin cəmi (funt 
sterlinq ilə);  

“İştirakçı” 3-cü qaydaya əsasən və ya öz şəxsi nümayəndələrinin ölümündən 
sonra Planda iştirak etmək üçün Satınalma Razılaşmasına daxil 
olmuş Səlahiyyətli İşçi; 

“İştirak Edən Yurisdiksiya” İdarə Heyəti tərəfindən seçilmiş, Planda iştirakın təklif olunacağı 
yurisdiksiya; 

“İştirak Edən Törəmə” Planın məqsədləri üçün İdarə Heyəti tərəfindən seçilmiş Wood-un 
törəməsi; 

“Plan” Wood İşçi Səhm Planı öz indiki vəziyyətində və ya vaxtaşırı 
dəyişikliklər edilməklə; 

“Plan Siklı” Səlahiyyətli İşçilərin Planda iştirak etmək üçün dəvət olunduqları 
hər bir müddət; 

“Satınalma Dövrü” İdarə Heyəti tərəfindən fərqli şəkildə müəyyən olunması istisna 
olmaqla, İdarə Heyəti tərəfindən müəyyən olunmuş, Töhfələrin 
edildiyi müddət 12 ay olacaq; 

“Alınmış Səhm” 5-ci qaydaya əsasən İştirakçının özü tərəfindən və ya onun 
adından satın alınmış Səhm; 

“maaş” ümumi şəkildə və ayrı-ayrı ölkələr üzrə İdarə Heyəti tərəfindən 
müəyyən olunmuş şirkətin işə götürülməsi zamanı ödənilmiş və ya 
təmin olunmuş maaş və ya hər hansı belə ödəniş; 

“Azaldılmış Fərdi Hədd” 4.2-ci qaydaya əsasən fərdi İştirakçının Töhfələrinin azaldıla 
biləcəyi və 2.2.5-ci qaydaya əsasən İdarə Heyəti tərəfindən 
müəyyən edilmiş, funt sterlinqdə olan hədd; 

“Cədvəl 1” Planın 1-ci Cədvəli; 

“Səhm” Wood kapitalında tam ödənilən adi səhm; 

“Törəmə” Şirkətlər Aktı 2006-nın 1159-cu bölməsində verilən məna; 

“Vergi Öhdəliyi” İştirakçının öhdəlik daşıdığı Planla bağlı olan hər hansı 
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yurisdiksiyada və hər hansı Wood qrup şirkəti və ya keçmiş Wood 
qrup şirkətinin hər hansı əlaqədar quruma hesabat verməli olduğu 
hər hansı vergi, vergi tutma, cərimə, ödənişlər və ya sosial sığorta 
haqları (hər hansı cərimə, əlavə ödənişlər, faiz və onlarla bağlı 
olan xərc və haqlar); 

“UKLA” Böyük Britaniya Listinq Təşkilatı (və ya digər müvafiq orqan); və 

“mülkiyyət” İştirakçının öz Uyğunluq Səhmi mükafatına görə Səhmləri almaq 
hüququ əldə etdiyi məqam; “mülkiyyət” və “mülkiyyətinə keçid” 
sözləri müvafiq şəkildə başa düşülməlidir; 

“Wood” John Wood Group PLC, Şotlandiyada SC36219 nömrəsi ilə 
qeydiyyatdan keçib; və 

“Wood qrup şirkəti” Wood və ya onun hər hansı Törəməsi və ya Wood ilə əlaqədar 
olan, İdarə Heyəti tərəfindən təyin edilmiş hər hansı digər bir 
şirkət, və müstəsna olaraq 11-ci qaydanın məqsədləri üçün səhm 
kapitalının 20%-dən az olmamaqla (2006-cı il Şirkətlər Aktının 
548-ci bölməsinin mənası çərçivəsində) (birbaşa və ya dolayısı ilə) 
Wood və onun Törəmələrinin mülkiyyətində olan hər hansı digər 
şirkət; 

 
 

1.2 Məzmunda başqa şəkildə tələb olunması istisna olmaqla, Plandakı istinadlar aşağıdakı şəkildədir: 

 
1.2.1 Hər hansı hüquqi müddəa, vaxtaşırı olaraq düzəlişlər olunan və ya yenidən qüvvəyə minmiş 

müddəalardır; 

 
1.2.2 ismin tək halına cəm halı da daxildir və ya əksinə; və 

 
1.2.3 nitq hissəsinin kişi cinsinə qadın cinsi də daxildir və ya əksinə. 

 
1.3 Başlıqlar Planın bir hissəsini təşkil etmir. 

 
2 DƏVƏTLƏR 

 
2.1 Sövdələşmə Məhdudiyyətləri nəzərə alınmaqla və Wood-un səhmdarlarının ümumi toplantıda Planı təsdiq 

etdikləri tarixdə və ya bu tarixin onuncu ildönümündə heç bir Uyğunluq Səhmi mükafatlarının verilə bilməyəcəyi 

şərt ilə İdarə Heyəti istənilən vaxt Planı işə sala bilər; 

 
2.2 İdarə Heyəti Planı işə salmaq istədikdə, o həmçinin hər bir Plan Siklı ilə bağlı qərar qəbul edəcək: 

 
2.2.1 Planda iştirak etmək üçün dəvət olunmuş İştirak Edən Yurisdiksiyalar, İştirak Edən Törəmələr 

və Səlahiyyətli İşçilər; 

 
2.2.2 Satınalma Dövrü və Gözləmə Müddəti. İdarə Heyəti İştirak Edən Yurisdiksiyada tətbiq olunan 

hər hansı hüquqi və ya qanuni tələbləri nəzərə almaqla və ya özünün müvafiq hesab etdiyi 

səbəb görə, ixtiyarı çərçivəsində bir neçə Satınalma Dövrü və ya Gözləmə Müddəti müəyyən 

edə bilər; 

2.2.3 Satınalma Dövründə verilə biləcək minimum və maksimum Töhfələr; 

 
2.2.4 Hər bir Səlahiyyətli İşçinin töhfə verməsi üçün dəvət valyutası; 

 
2.2.5 Hər hansı tətbiqi mümkün Azaldılmış Fərdi Hədd; 

 
2.2.6 belə minimum və maksimum Töhfələrin və Azaldılmış Fərdi Həddin 2.2.4-cü qaydaya əsasən 

dəvət məqsədi ilə İştirakçının müəyyən etdiyi valyutaya çevrildiyi valyuta məzənnələr; 
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2.2.7 İdarə Heyətinin tətbiqini müvafiq hesab etdiyi hər hansı Töhfə Məhdudiyyəti; 

 
2.2.8 Yurisdiksiya Məhdudiyyətinin tətbiq olunacağı (əgər varsa) yurisdiksiyalar və hər bir tətbiq 

olunan Yurisdiksiya Məhdudiyyətinin məbləği; 

 
2.2.9 Uyğunluq Səhm Nisbəti; və 

 
2.2.10 Qeydiyyat Müddəti. 

 
2.3 Hər hansı Səlahiyyətli İşçi, İdarə Heyətinin qərarı əsasında Planda iştirak etmək üçün dəvət oluna bilər. 

minimum və maksimum Töhfələrin və Azaldılmış Fərdi Həddin Səlahiyyətli İşçiyə tətbiq olunan valyutada və 

aylıq məbləğlər şəklində göstərilməsi şərti ilə (və ya Satınalma Dövründə digər hər hansı tətbiqi mümkün 

tezlikdə) bu dəvət 2.2-ci qaydada göstərilən məlumatı ehtiva edəcək. 

 
3 PLANDA İŞTİRAK 

 
3.1 Sövdələşmə Məhdudiyyətləri nəzərə alınmaqla, Qeydiyyat Müddətində Planda iştirak etmək istəyən 

Səlahiyyətli İşçi Satınalma Razılaşmasına daxil olmalıdır. 

 
3.2 Hər bir Səlahiyyətli İşçidən Satınalma Dövründə Plana etmək istədikləri Töhfəni göstərmələri tələb olunacaq. 

Satınalma Müddətində edilən Töhfələrin ümumi illik məbləği ən azı 2.2.3-ci qaydaya əsasən İdarə Heyəti 

tərəfindən müəyyən edilmiş minimum Töhfəyə uyğun olmalı və tətbiq olunan Yurisdiksiya Məhdudiyyəti nəzərə 

alınmaqla, aşağıdakı məbləği aşmamalıdır: 

 
3.2.1 Səlahiyyətli İşçinin ümumi baza maaşının (İdarə Heyəti tərəfindən müəyyən edildiyi kimi) 

10%-i; və ya 

 
3.2.2 İdarə Heyətinin müəyyən edə biləcəyi hər hansı aşağı limit (İştirakçının ümumi baza 

maaşının və ya müəyyən valyuta məbləğinin faizi kim müəyyən olunub). 

 
3.3 Satınalma Dövründə 3.2-ci qaydaya əsasən İştirakçı tərəfindən müəyyən edilmiş Töhfələrin cəmi, müvafiq 

Satınalma Dövründə hər bir İştirakçının İlkin Sterlinq Töhfəsini müəyyən etmək üçün 2.2.6-cı  qayda göstərilən 

məzənnəyə uyğun olaraq funt sterlinqə çevriləcək. Əgər İdarə Heyəti belə müəyyən edərsə,3.2-ci qaydaya 

əsasən İştirakçı tərəfindən müəyyən olunmuş səviyyədə İştirakçının Töhfələrinin davam edəcəyi şərti ilə 

Satınalma Müddətində verilə biləcək Uyğunluq Səhmlərinin maksimum sayını müəyyən etmək üçün 

İştirakçının İlkin Sterlinq Töhfələrindən istifadə olunacaq. 

 
3.4 3.5-ci qaydaya əsasən Töhfələr Satınalma Dövründə İştirakçılar tərəfindən və ya onların adından 

maaşlarından tutulmaqla ediləcək və belə Töhfələr Qeydiyyat Müddəti başa çatandan sonra, məntiqli və 

praktiki cəhətdən məqbul bir tarixdə başlayacaq. Hər hansı yurisdiksiyada maaşdan vəsaitin tutulması 

qadağan edilərsə, İştirakçının mütəmadi olaraq nağd və ya İdarə Heyətinin müəyyən edəcəyi başqa bir üsulla 

ödənişlər etməsinə icazə verilə bilər. 

 
3.5 Wood-a on gündən az olmamaqla öncədən yazılı bildiriş təqdim etməklə hər bir Satınalma Müddətində bir 

müstəsna ödəniş (“Müstəsna Ödəniş”) etmək üçün müraciət edə bilər və əgər İdarə Heyəti bu müraciəti öz 

səlahiyyətləri çərçivəsində qəbul edərsə, o, əlavə Töhfə kimi qəbul ediləcək. İştirakçı Müstəsna Ödəniş edən 

zaman onun həmin Satınalma Dövründə hər hansı əlavə Töhfələr etməsinə icazə verilməyəcək və həmin 

Satınalma Dövründə etdiyi Töhfələrin cəmi və Müstəsna Ödəniş, İştirakçı tərəfindən 3.2-ci qaydaya əsasən 

müəyyən edilmiş Töhfələrin cəmini (müvafiq olan yerlərdə, 4.2-ci və/və ya 4.3-cü qaydaları tətbiq etməklə 

azaldılmış şəkildə) ötə bilməz. 

 
3.6 İdarə Heyətinin başqa şəkildə müəyyənləşdirməsi istisna olmaqla, Wood qrup şirkətində artıq fəaliyyətini 

dayandırmış iştirakçı (11.5-ci qaydada müəyyən edildiyi kimi) tərəfindən heç bir Töhfə edilə bilməz. 
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4 MƏHDUDİYYƏTLƏR VƏ AZALTMA 

 
4.1 Qeydiyyat müddətinin sonunda İştirakçıları tərəfindən funt sterlinqdə ediləsi Töhfələrin cəmi müvafiq Satınalma 

Dövrü üçün hesablanacaq və bu məqsədlə başqa valyutada ediləcək Töhfələri funt sterlinqə çevirmək üçün 

2.2.6-cı qaydada təsvir olunmuş eyni məzənnələr tətbiq olunacaq. 

 
4.2 Əgər 4.1-ci qaydaya əsasən Satınalma Dövründə funt sterlinq ilə edilən Töhfələrin dəyərinin cəmi hər hansı 

Töhfə Məhdudiyyətini ötərsə, İdarə Heyəti İştirakçılar tərəfindən edilmiş Töhfələri belə bir metodla və ya 

müvafiq hesab etdiyi digər bir metodla azalda bilər, o şərtlə ki, İdarə Heyəti Töhfələri “Azaldılmış Fərdi 

Hədd”dən aşağı salmasın. 

 
4.3 Əgər 4.1-ci qaydaya əsasən Satınalma Dövründə İştirak Edən Yurisdiksiyada olan İştirakçıların hamısı və ya 

hər hansı bir tərəfindən edilmiş Töhfələrin cəmi Yurisdiksiya Məhdudiyyətini ötərsə, İdarə Heyəti İştirakçılar 

tərəfindən edilmiş Töhfələri belə bir metodla və ya müvafiq hesab etdiyi digər bir metodla azalda bilər. 

 
4.4 4.2-ci  və ya 4.3-cü qaydalara əsasən İştirakçıların etdikləri Töhfələr azaldılarsa bu barədə İştirakçılara 

Satınalma Dövrünün başlamasından öncə Wood tərəfindən məlumat veriləcək. 

 
4.5 İdarə Heyəti Uyğunluq Səhmi mükafatını o halda verməməli və Alınmış Səhmlərin və ya Dividend 

Səhmlərinin satın alınmasını təchiz etməməlidir ki, Plan və ya Wood-un qəbul etdiyi hər hansı digər işçi 

səhm planı çərçivəsində ayrılmış Səhmlərin sayı Wood-un həmin vaxt üzrə olan adi səhm kapitalının on 

faizini təşkil edən rəqəmdən çox olsun. 

 
4.6 4.7  və 4.8-ci qaydalara əsasən, 4.5-ci  qaydada göstərilən məhdudiyyətin müəyyənləşdirilməsi zamanı 

əgər Wood tərəfindən yenicə dövriyyəyə buraxılmışdırsa və ya opsiya müqabilində dövlət qiymətli 

kağızlarından transfer edilibsə və ya öncəki on il ərzində verilmiş hər hansı digər haqqa görə (“mükafat”) 

və ya belə bir mükafatın veriləcəyi təqdirdə hansı Səhmlərin tədarük olunacağından asılı olaraq, İdarə 

Heyəti yeni Səhmlərin dövriyyəyə buraxılacağını və ya Xəzinə Səhminin transfer ediləcəyini nəzərdə 

tutarsa Səhmlər tədarük olunmuş hesab olunur və bu məqsədlərlə tədarük olunmuş Səhmlərin sayına 

aşağıdakılar daxildir: 

 
4.6.1 Dövriyyəyə buraxılmış və ya hər hansı zaminə verilimiş səhmlər; və 

 
4.6.2 Hər bir halda zamin tərəfindən mükafat kimi transfer olunması üçün xəzinə 

səhmlərindən digər zaminə transfer olunmuş və ya oluna biləcək Səhmlər. 

4.7 Əgər İdarə Heyəti kimi belə institusional investor qurumları tərəfindən nəşr olunmuş təlimatlarda belə 

Səhmlərin sayılması tələb olunmazsa İdarə Heyəti 4.6-cı qaydaya əsasən xəzinədən transfer edilmiş 

Səhmlərin tədarük edilmiş hesab edilməməsinə qərar verə bilər. 

 
4.8 Tədarük olunmuş Səhmlərə aşağıdakılar daxil deyil: 

 
4.8.1 Satın alınması haqqı üçün müddətinin bitdiyi Səhmlər; və 

4.8.2 Xəzinə Səhmləri istisna olmaqla transfer edilmiş və ya mükafatın aid olduğu mövcud Səhmlər. 

 
4.9 Əgər İdarə Heyəti 4.5-ciqaydada göstərilən məhdudiyyətə uyğun olmayan şəkildə Səhmləri tədarük 

etməyi nəzərdə tutarsa, özünün lazım bildiyi metoddan istifadə etməklə İştirakçıların adından əldə 

olunması gözlənilən Uyğunluq Səhmlərinin, Alınmış Səhmlərin və ya Dividend Səhmlərinin bəzilərini və 

ya hamısını azaltmaqla tədarük olunası Səhmlərin sayını azaldacaq. 
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5 ALINMIŞ SƏHMLƏR 

 
5.1 Sövdələşmə Məhdudiyyətləri nəzərə alınmaqla müvafiq Satınalma Dövründə İştirakçı tərəfindən edilmiş hər 

bir Töhfə, ilk satınalmanın birinci satınalma günündə olması şərti ilə, Töhfənin edildiyi gündən sonra nə vaxt 

mümkün olarsa Alınmış Səhmlərin alınmasında tətbiq olunacaq. 

 
5.2 Alınmış Səhmlər yeni Səhmlər, xəzinə səhmləri və ya bazardan alınmış səhmlər ola bilər. Səhmlər bazarda 

bir deyil bir neçə qiymət ilə bütün İştirakçılardan töhfələr olmaqla alınarsa, müxtəlif Sövdələşmə Günündə 

hesablanmış Səhmlərin orta qiyməti, sonradan hər bir İştirakçının adından Alınmış Səhmləri kimi tədarük 

ediləcək Alınmış Səhmlərin sayını müəyyən etmək üçün istifadə olunaca bilər. 

 
5.3 Töhfələrin funt sterlinqdən fərqli bir valyutada edildiyi halda Alınmış Səhmləri əldə etmək üçün istifadə 

olunmazdan öncə İdarə Heyəti tərəfindən müəyyən olunmuş funt sterlinqin məzənnəsinə uyğun şəkildə 

Töhfələr müdabilə ediləcək. 

 
5.4 Alınmış Səhmlər İştirakçının adından Gözləmə Müddətində nominal benefisiar, zamin və ya mühasibat 

hesablarında və ya İdarə Heyətinin qərarlaşdırdığı başqa bir üsulla saxlanılacaq. 

 
5.5 Gözləmə Müddətində Alınmış Səhmlərlə bağlı ödənilmiş bütün dividendlər əlavə Səhmlərin alınması üçün 

istifadə olunacaq ki, bu səhmlər də aid olduqları Alınmış Səhmlərlə eyni şərtlərlə İştirakçılar üçün saxlanılacaq. 

Amma belə səhmlər Uyğunluq Səhmi Nisbəti tətbiq olunan zaman nəzərə alınmayacaq. 

 
5.6 Hər hansı Sövdələşmə Məhdudiyyəti nəzərə alınmaqla, İştirakçı Gözləmə müddətində öz Alınmış Səhmlərinin 

bir hissəsini və ya hamısını sata və transfer edə bilər. Bununla belə, 6.2-ci qaydaya əsasən mülkiyyətə keçən 

Uyğunluq Səhmlərinin sayı mütənasib şəkildə azaldılacaq. 

 
5.7 Əgər İştirakçı Gözləmə Müddətində öz Alınmış Səhmlərini satarsa, başqasına ötürərsə və ya hər hansı digər 

şəkildə özündən kənarlaşdırarsa, belə Alınmış Səhmlər 5.6-cı qaydaya əsasən satılmış və ya ötürülmüş hesab 

olunacaq. 

 
6 “UYĞUNLUQ SƏHMİ MÜKAFATI” 

 
6.1 İştirakçı Qeydiyyat Müddətindən sonra birinci Sövdələşmə Günündə və ya əgər qeydiyyat hər hansı 

tənzimləmə və təsdiqə tabe tutularsa, belə bir təsdiqin əldə olunmasından sonra ilk Sövdələşmə Günündə 

Uyğunluq Səhmi mükafatını alacaq. Əgər mükafatın təklif olunan vaxtında, Sövdələşmə Məhdudiyyətləri belə 

mükafatların verilməsini qadağan edirsə, o zaman mükafat belə Sövdələşmə Məhdudiyyətlərinin tətbiqi 

dayanan vaxt ediləcək. 

 
6.2 Uyğunluq Səhmi Mükafatı (aşağıda qeyd olunan maksimum saya tabe tutulmaqla) Uyğunluq Səhmi Nisbətinin 

başa çatması gözlənilən və ya gözlənilməyən Gözləmə Müddətinin sonunda olan İştirakçının əlində olan 

Alınmış Səhmlərin sayına tətbiqi vasitəsilə müəyyən olunacaq. İştirakçı Uyğunluq Səhmi Mükafatının 

məbləğini hesablamaq üçün istifadə olunacaq (i) Uyğunluq Səhmi Nisbəti barədə və Qeydiyyat Müddətinin 

sonunda İdarə Heyəti tərəfindən müəyyənləşdiriləcək və daha sonra Uyğunluq Səhm Nisbətinə vurulmaqla 

müəyyən ediləcək Səhmin bazar dəyəri əsasında İştirakçının Orijinal Sterlinq Töhfələrinin dəyərinə qədər bir 

məbləğdə Töhfələrlə əldə oluna biləcək Alınmış Səhmlərin sayını ötməməli olan (ii) Uyğunluq Səhmləri barədə 

məlumatlandırılacaq. 

 
6.3 İştirakçıdan Uyğunluq Səhmi mükafatını ödəməsi tələb olunmayacaq. 

 

6.4 Uyğunluq Səhminin aid olduğu Səhmlərin dövriyyəyə buraxılmasından və ya mülkiyyətə keçiddən sonra 

İştirakçıya ötürülməsindən öncə o səhmlərə heç bir İştirakçının hüququ çatmır. 

 
6.5 Uyğunluq Səhmi mükafat ötürülməməli, qiymətləndirilməməli, təhkim edilməməli və ya atılmamalıdır 

(İştirakçının ölümü ilə əlaqədar öz şəxsi nümayəndələrinə ötürməsi istisna olmaqla) və hər hansı belə bir cəhd 
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səhmin etibarlılığının itirməsinə səbəb olacaq. 

 
6.6 Uyğunluq səhmi mükafatının aid olduğu Səhmlərin dövriyyəyə buraxılması və ya transfer olunmasından öncə 

hər hansı bir vaxt İdarə Heyəti, İştirakçıların belə şərtlərlə və İdarə Heyətinin müəyyən edə biləcəyi hər hansı 

müddətdə həmin Səhmlər üzrə ödənilə biləcək hər hansı dividendlərin dəyərinə bərabər (nağd və/və ya əlavə 

Səhmlərlə) bir məbləğ alması barədə qərar verə bilər. Bu məbləğdə dividendlərin yenidən investisiyası 

nəzərdə tutula (İdarə Heyətinin müəyyən edəcəyi bir qaydada) və xüsusi dividendlər buraya daxil edilə və ya 

edilməyə bilər. Bu məbləğ Uyğunluq Səhmi mükafatının mülkiyyət keçidindən sonra praktiki cəhətdən mümkün 

bir vaxtda ödəniləcək. 

 
7 GÖZLƏMƏ MÜDDƏTİNİN SONU 

 
7.1 Qaydalar 7.2, 8, 11 və 12-ə əsasən  Gözləmə mükafatının başa çatmasından dərhal sonra: 

 
7.1.1 Uyğunluq Səhmi Mükafatı, Səhmlərin 6.2 qaydaya uyğun olaraq hesablanan sayına görə 

veriləcək 

Səhmlərin 6.2-ci qaydaya uyğun olaraq hesablanan sayına görə veriləcək və 8-ci və 9-cu 

qaydalara müvafiq olaraq, (tətbiq olunan hər hansı Sövdələşmə Məhdudiyyətləri nəzərə 

alınmaqla) verilmiş Səhmlər bundan sonra mümkün olan ən qısa zamanda buraxılacaq və 

iştirakçıya ötürüləcəkdir; və 

 
7.1.2 Satın alınan Səhmlər artıq 5.6-cı qayda və ya Planın digər qaydalarına tabe olmayacaq və 8-ci 

qaydaya əsasən, İştirakçı Alınmış Səhmləri (tətbiq edilən Sövdələşmə Məhdudiyyətləri nəzərə 

alınmaqla), satış və köçürmənin Uyğunluq Səhmi mükafatlarına təsiri olmadan, satmaq və ya 

digər bir qaydada köçürmək hüququna malik olacaqdır. 

 

7.2 Əgər Uyğunluq Səhmi mükafatı Planın hər hansı qaydası (və ya Planın hər hansı cədvəli) çərçivəsində 
mülkiyyətə keçəcəksə aşağıdakıları qadağan edən Sövdələşmə Məhdudiyyətləri tətbiq olunacaq: 

 

7.2.1 Səhmlərin və ya nağd vəsaitin (müvafiq olarsa) İştirakçıya tədarük olunması və ya (tədarükünün 
alınması); və/və ya 
 

7.2.2 Münasib olan yerlərdə hər hansı Vergi Öhdəliyindən yayınmaq üçün İştirakçıya Səhmləri 
satmasının qadağan edilməsi; 
 

Uyğunluq Səhmi mükafatı Sövdələşmə Məhdudiyyətlərinin tətbiqinin dayandırılmasının ilk gününə 

(İdarə Heyətinin fərqli qərar verməsi istisna olmaqla) və bu qaydaların müvafiq olaraq şərh olunmasına 

qədər mülkiyyətə keçməməlidir.  

 

8 VERGİTUTMA VƏ NORMATİV-HÜQUQİ MƏSƏLƏLƏR 

 
8.1 İştirakçı, hər hansı bir Vergi Öhdəliyinə görə məsuliyyət daşıyacaq və hər bir müvafiq Wood qrup şirkətini 

məsuliyyətdən azad edəcəkdir. Hər hansı bir Wood qrup şirkəti, belə bir Vergi Öhdəliyini qarşılamaq üçün, 

İştirakçıya ödənilməli hər hansı bir məbləğdən müəyyən məbləği (belə bir tutulma tətbiq olunan qanunları 

pozmamaq şərti ilə) tuta bilər və / və ya belə bir Vergi Öhdəliyinin bərpasını təmin etmək üçün, Uyğunluq  

Səhmi Mükafatına əsasən əldə edilmiş kifayət qədər Səhmlərin satışı də daxil olmaqla, lakin bununla 

məhdudlaşmadan, müvafiq hesab etdiyi digər düzəlişləri edə və ya başqa bir şəkildə Vergi Öhdəliyini 

qarşılamaq üçün müəyyən məbləği sata bilər. İştirakçı, həmçinin Planla bağlı hər hansı bir yurisdiksiyada hər 

hansı vergi orqanına bilavasitə hesabat vermək məcburiyyətində olduğu bütün vergilər və sosial təminat 

öhdəlikləri üçün məsuliyyət daşıyır. 

 
8.2 Uyğunluq Səhmi mükafatının verilməsi və Plan çərçivəsində Səhmlərin buraxılması və ya ötürülməsi Böyük 

Britaniyanın Listinq Təşkilatı (UKLA) (və ya digər aidiyyəti səlahiyyətli orqan), hər hansı bir Sövdələşmə 

Məhdudiyyətləri və ya tətbiq olunan digər hər hansı qanun və ya qaydalar üzrə (Böyük Britaniya və ya başqa 
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yerlərdə) tələb olunan hər hansı təsdiq və ya razılığın alınmasını tələb edəcəkdir. Belə hallarda, Uyğunluq 

Səhmi mükafatının verilməsi bu cür məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsi dayandırılandan sonraya və ya belə 

təsdiq və razılıqlar əldə olunandan sonraya qədər təxirə salınacaqdır. 

 
9 NAĞD EKVİVALENTİ 

 
9.1 9.2-ci qaydaya əsasən, İdarə Heyəti Uyğunluq Səhmi mükafatının verilməsindən əvvəl istənilən bir vaxtda 

onun müvafiq Uyğunluq Səhmlərinin bir hissəsini və ya hamısını əldə etmək hüququnun müqabilində 

İştirakçının nağd pul məbləği alacağını müəyyən edə bilər. Nağd pul məbləği başqa bir qaydada verilmiş və 

ya köçürülmüş olan Uyğunluq Səhmlərinin həmin sayının bazar dəyərinə (İdarə Heyəti tərəfindən 

müəyyənləşdirildiyi üzrə) bərabər olacaqdır və bu məqsədlər üçün: 

 
9.1.1 bazar dəyəri verilmə tarixində müəyyənləşdiriləcək; və 

9.1.2 nağd məbləğ, İştirakçıya qanunla tələb oluna biləcək qaydada hər hansı tutulmalardan (hər 

hansı bir Vergi öhdəliyi və ya oxşar öhdəliklər daxil olmaqla, lakin məhdudlaşdırılmayan) sonra 

Uyğunluq Səhm mükafatı verildikdən sonra mümkün olan ən qısa zamanda ödəniləcəkdir. 

 
9.2 İdarə Heyəti 9-cu qaydanın Uyğunluq Səhmi mükafatına və ya onun hər hansı bir hissəsinə tətbiq 

edilməyəcəyini müəyyən edə bilər. 

 
10 GERİ ÇƏKİLMƏ 

 
10.1 İştirakçı, hər hansı Sövdələşmə Məhdudiyyətlərinə uyğun olaraq, Satınalma dövründə istənilən bir vaxtda, 

Plandan geri çəkilmək istəyi barədə bildiriş verə bilər. İştirakçı, 10.1-ci qaydaya uyğun olaraq, Plandan geri 

çəkilmək barədə bildiriş vermiş olduqda, onun Töhfəsi bundan sonrakı mümkün olan ən qısa zamanda 

dayanacaqdır. 

 
10.2 Əgər İştirakçı, Plandan geri çəkilmə istəyi barədə bildiriş verirsə, bu bildiriş vermiş olduğu Satınalma Müddətinə 

münasibətdə Töhfəsini yenidən bərpa edə bilməz. 

 
10.3 İştirakçının Yurisdiksiyasında hər hansı məcburi qaydalara uyğun olaraq, əgər İştirakçı 3.4-cü qaydaya əsasən 

Töhfə verilməsi mümkün olmayan könüllü və ya qanuni icazə aldığı təqdirdə, 10.1-ci qaydaya əsasən İştirakçı 

Plandan geri çəkilmiş hesab edilir. 

 
10.4 Əgər 10.1-ci qaydalar tətbiq edilirsə, İştirakçının adından əldə edilmiş hər hansı Alınmış Səhmlər, Gözləmə 

Müddətinin qalan hissəsi üzrə olan 5.6-cı qayda daxil olmaqla, Planın qaydalarına uyğun olaraq qalacaqdır. 

 
10.5 Gözləmə Müddətinin sonunda: 

 
10.5.1 Uyğunluq Səhmi Mükafatı, Səhmlərin 6.2 qaydaya uyğun olaraq hesablanan sayına görə 

veriləcək Səhmlərin 6.2-ci qaydaya uyğun olaraq hesablanan sayına görə veriləcək və 8-ci və 

9-cu qaydalara müvafiq olaraq, (tətbiq olunan hər hansı Sövdələşmə Məhdudiyyətləri nəzərə 

alınmaqla) verilmiş Səhmlər bundan sonra mümkün olan ən qısa zamanda buraxılacaq və 

iştirakçıya ötürüləcəkdir; və 

 
10.5.2 Satın alınan Səhmlər artıq 5.6-cı qayda və ya Planın digər qaydalarına tabe olmayacaq və 8-ci 

qaydaya əsasən, İştirakçı Alınmış Səhmləri (tətbiq edilən Sövdələşmə Məhdudiyyətləri nəzərə 

alınmaqla), satış və köçürmənin Uyğunluq Səhmi mükafatlarına təsiri olmadan, satmaq və ya 

digər bir qaydada köçürmək hüququna malik olacaqdır. 

 

 
11 İŞ FƏALİYYƏTİNİN DAYANDIRILMASI 

 
11.1 İştirakçı, 11.2-ci və ya 11.3-cü qaydalar istisna olmaqla, Gözləmə Müddəti bitməzdən əvvəl Wood qrup 
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şirkətində tutduğu vəzifəsini və ya fəaliyyətini dayandırdıqda, Gözləmə Müddətinin sona çatdığı hesab 

olunacaq və: 

 
11.1.1 Alınmış Səhmlər artıq 5.6-cı qayda və ya Planın digər qaydalarına tabe olmayacaq və 8-ci 

qaydaya əsasən, İştirakçı Alınmış Səhmləri (tətbiq edilən Sövdələşmə Məhdudiyyətləri nəzərə 

alınmaqla) satmaq və ya digər bir qaydada köçürmək hüququna malik olacaqdır; və 

 
11.1.2 onun Uyğunluq Səhmi mükafatı belə dayandırılma tarixi ilə yekunlaşacaqdır. 

 
11.2 İştirakçı vəfat etdiyi təqdirdə, Gözləmə Dövrü onun ölüm tarixində bitmiş hesab olunacaq və 11.4-cü qayda 

tətbiq ediləcəkdir. 

 
11.3 Əgər İştirakçı: 

 
11.3.1 İdarə Heyətini razılığı üçün qane edəcək yaralanma, xəstəlik və ya əlillik; 

11.3.2 İştirakçının işə götürmə şirkətinin Wood qrupu şirkəti olmağı dayandırması və ya (İştirakçının 

işə götürüldüyü) öhdəliyin və ya onun bir hissəsinin ötürülməsi; və ya 

 
11.3.3 İştirakçı ilə bağlanan müqaviləyə intizam qaydasında son verilməsi halları istisna olmaqla, idarə 

Heyətinin mülahizəsinə əsasən hər hansı digər səbəblərdən biri üzrə Gözləmə Müddətinin 
sonuna qədər Wood qrup şirkətində tutduğu vəzifəni və ya fəaliyyətini dayandırırsa, 

 
o zaman İştirakçı öz Uyğunluq Səhmi Mükafatını qoruyub saxlaya bilər və İdarə Heyəti Gözləmə 

Müddətinin belə dayandırma tarixində sona çatacağını hesab etmədiyi təqdirdə, Uyğunluq Səhmi 

Mükafatı davam edəcək və ilkin Gözləmə Müddətinin sonunda veriləcək və digər halda 11.4-cü qayda 

tətbiq ediləcəkdir. 

 
11.4 İştirakçı 11.2-ci və ya 11.3-cü qaydalarda göstərilən səbəblərdən biri üzrə müvafiq hesab olunan Gözləmə 

Dövrünün sonunda (həmin qaydalara müvafiq olaraq müəyyən edildiyi üzrə) vəzifə tutmağı və ya fəaliyyətini 

dayandırdıqda, belə bir dayandırılma tarixindən sonra əlavə Töhfə verilə bilməz; və: 

 
11.4.1 Alınmış Səhmlər artıq 5.6-cı qayda və ya Planın digər qaydalarına tabe olmayacaq və 8-ci 

qaydaya əsasən, İştirakçı Alınmış Səhmləri (tətbiq edilən Sövdələşmə Məhdudiyyətləri nəzərə 

alınmaqla), satış və köçürmənin Uyğunluq Səhmi mükafatlarına təsiri olmadan, satmaq və ya 

digər bir qaydada köçürmək hüququna malik olacaqdır; və 

 
11.4.2 Uyğunluq Səhmi Mükafatı, Səhmlərin 6.2 qaydaya uyğun olaraq hesablanan sayına görə 

veriləcək və 8-ci və 9-cu qaydalara müvafiq olaraq, (tətbiq olunan hər hansı Sövdələşmə 

Məhdudiyyətləri nəzərə alınmaqla) verilmiş Səhmlər bundan sonra mümkün olan ən qısa 

zamanda buraxılacaq və iştirakçıya ötürüləcəkdir; və 

 
11.4.3 Uyğunluq Səhmi Mükafatının tam olaraq verilmədiyi təqdirdə, həmin Uyğunluq Səhmi 

Mükafatının qalan hissəsi dərhal dayanacaqdır. 

 
11.5 Bu Planın məqsədləri üçün, şəxsin hər hansı bir Wood qrup şirkətində tutduğu vəzifənin icrasının və ya 

fəaliyyətinin son günü onun Wood qrup şirkətində tutduğu vəzifənin icrasını və ya fəaliyyətini 

dayandırması kimi nəzərə alınacaqdır. 

 
12 KORPORATİV TƏDBİRLƏR 

 
12.1 Aşağıda göstərilən hallardan hər hansı biri baş verərsə, 12.5-ci qaydaya uyğun olaraq, Gözləmə Müddətinin 

belə bir halın baş verdiyi tarixdə bitdiyi hesab olunacaq və 12.2-ci qayda tətbiq ediləcəkdir. Bu tədbirlər 

aşağıdakılardır: 
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12.1.1 Ümumi təklif 

 
Əgər hər hansı bir şəxs (tək başına və ya onunla birgə hərəkət edən hər hansı bir şəxslə 
birlikdə); 

 
(i) Səhmləri əldə etmək üçün ümumi təklifin verilməsi nəticəsində Wood-un Nəzarət 

edilməsinə nail olursa; və ya 

 
(ii) Wood-un Nəzarətinə artıq sahibdirsə, artıq sahibi olduğundan başqa bütün Səhmləri 

əldə etmək təklifi verir 

 
və belə bir təklif tamamilə qeyd-şərtsiz olur. 

 
12.1.2 Tənzimləmə sxemi 

 
Wood-un Nəzarəti ilə bağlı hər hansı dəyişikliyə səbəb olan və Məhkəmə tərəfindən təsdiq 

edilmiş 2006-cı il tarixli Şirkətlər Aktının 899-cu bölməsinə uyğun olaraq, güzəşt və ya 

tənzimləmə. 

 
12.2 12.1-ci qaydada göstərilən hallardan hər hansı biri baş verərsə, əlavə heç bir Töhfə verilə bilməz: 

12.2.1 Alınmış Səhmlər artıq 5.6-cı qayda və ya Planın digər qaydalarına tabe olmayacaq və 8-ci 

qaydaya əsasən, İştirakçı Alınmış Səhmləri (tətbiq edilən Sövdələşmə Məhdudiyyətləri nəzərə 

alınmaqla), satış və köçürmənin Uyğunluq Səhmi mükafatlarına təsiri olmadan, satmaq və ya 

digər bir qaydada köçürmək hüququna malik olacaqdır; və 

 
12.2.2 Uyğunluq Səhmi Mükafatı, Səhmlərin 6.2 qaydaya uyğun olaraq hesablanan sayına görə 

veriləcək və 8-ci və 9-cu qaydalara müvafiq olaraq, (tətbiq olunan hər hansı Sövdələşmə 

Məhdudiyyətləri nəzərə alınmaqla) verilmiş Səhmlər bundan sonra mümkün olan ən qısa 

zamanda buraxılacaq və iştirakçıya ötürüləcəkdir; və 

 
12.2.3 Uyğunluq Səhmi Mükafatının tam olaraq verilmədiyi təqdirdə, həmin Uyğunluq Səhmi 

Mükafatının qalan hissəsi dərhal dayanacaqdır. 

 
12.3 Korporativ vergidən çıxılmanın nəzərə alınmaması 

 
Əgər İdarə Heyəti, “2009-cu il Vergi Aktı”nın 12-ci Hissəsi (və ya Birləşmiş Krallığın hüdudlarından 

kənarda olan yurisdiksiyadakı oxşar qanunvericilik və ya qaydalar) üzrə korporativ vergidən çıxılmanın 

nəzərə alınmaması baş verəcəyini müəyyən edirsə, Uyğunluq Səhmi mükafatları 12.1-ci qaydada təsvir 

olunan halda və ondan sonra verildiyi təqdirdə, İdarə Heyəti Mükafatların daha erkən tarixdə veriləcəyini 

həll edə bilər. 

 
12.4 Başqa tədbirlər: 

 
Əgər: 

 
12.4.1 Wood-un könüllü bağlanması barədə qətnaməni qəbul edərkən və ya məcburi bağlanması 

üçün göstəriş verərkən; və ya 

 
12.4.2 İdarə Heyətinin fikrincə, Wood Səhmlərin cari və ya gələcək dəyərinə təsir göstərə biləcək 

ayırma, qiymət təyinetmə siyahısından çıxarılma, xüsusi dividend və ya digər halın təsirinə 

məruz qalarsa, 

 
İdarə Heyəti aşağıdakı müddəaların tətbiq edilməsini müəyyən edə bilər: 

 
12.4.3 Gözləmə Müddəti İdarə Heyəti tərəfindən müəyyən edilmiş tarixdə başa çatmış hesab 
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olunacaq və bu tarixdən sonra əlavə Töhfə verilə bilməz; 

 
12.4.4 Alınmış Səhmlər artıq 5.6-cı qayda və ya Planın digər qaydalarına tabe olmayacaq və 8-ci 

qaydaya əsasən, İştirakçı Alınmış Səhmləri (tətbiq edilən Sövdələşmə Məhdudiyyətləri 

nəzərə alınmaqla), satış və köçürmənin Uyğunluq Səhmi  mükafatlarına təsiri olmadan, 

satmaq və ya digər bir qaydada köçürmək hüququna malik olacaqdır; və 

 
12.4.5 Uyğunluq Səhmi Mükafatı, Səhmlərin 6.2 qaydaya uyğun olaraq hesablanan sayına görə 

veriləcək və 8-ci və 9-cu qaydalara müvafiq olaraq, (tətbiq olunan hər hansı Sövdələşmə 

Məhdudiyyətləri nəzərə alınmaqla) verilmiş Səhmlər bundan sonra mümkün olan ən qısa 

zamanda buraxılacaq və iştirakçıya ötürüləcəkdir; və 

 
12.4.6 İdarə Heyəti tərəfindən başqa qayda müəyyən edilməzsə, Uyğunluq Səhmi Mükafatının tam 

olaraq verilmədiyi təqdirdə, o, dərhal dayanacaqdır. 

 
12.5 Uyğunluq Səhmi Mükafatının mübadiləsi 

 
12.5.1 12.1 və ya 12.4-cü qaydalarda göstərilən hallardan hər hansı biri baş verdiyi təqdirdə, İdarə 

Heyəti İştirakçılarla öz Uyğunluq Səhmi Mükafatlarının 12.1-ci və ya 12.4-cü qaydalar üzrə 

verilməyəcəyi barədə razılaşa bilər, lakin İdarə Heyətinin qənaətinə görə, Uyğunluq Səhmi 

Mükafatına bərabər olan, lakin əldə edən şirkətin (və ya başqa şirkətin) səhmlərinə aid olan 

yeni mükafatın verilməsi nəzərə alınmaqla buraxılacaq. 

 
12.5.2 Alınmış Səhmlərin, əldə edən şirkətin səhmləri ilə mübadiləsinə səbəb olan Daxili 

Yenidənqurma baş verdiyi təqdirdə, Uyğunluq Səhmi Mükafatı 12.1-ci qayda üzrə 

verilməyəcək, lakin İdarə Heyətinin qənaətinə görə, Uyğunluq Səhmi Mükafatına bərabər 

olan, lakin əldə edən şirkətin (və ya başqa şirkətin) səhmlərinə aid yeni mükafatın verilməsi 

nəzərə alınmaqla avtomatik olaraq buraxılacaqdır. 

 
12.6 12-ci Qaydada İdarə Heyətinə edilən hər hansı istinad, müvafiq haldan dərhal əvvəl İdarə Heyətinin üzvlərini 

bildirir. 

 
13 BEYNƏLXALQ KÖÇÜRMƏLƏR 

 
13.1 Əgər Satınalma Dövrü ərzində: 

 
13.1.1 İştirakçı, İştirak edən Yurisdiksiyada  ("İştirak edən İlkin Yurisdiksiya") rezident olmağı 

(yaxud rezident olduğu hesab edilməyi) dayandırarsa; 

 
13.1.2 İştirakçı, digər İştirak edən Yurisdiksiyada  ("Yeni İştirak edən Yurisdiksiyada ") dərhal 

rezidentə çevrilirsə  (yaxud rezidentə çevrildiyi hesab edilirsə); 

 
13.1.3 13.1.1 və 13.1.2-ci qaydalarda təsvir edilən hallar, 11 saylı qaydaya uyğun olaraq, İştirakçının 

Wood qrup şirkətində vəzifə tutmasını dayandırmasına və ya işinə son verməsinə səbəb 

olmur; və 

 
13.1.4 yeni İştirak edən Yurisdiksiyada olan valyuta, İlkin İştirak edən Yurisdiksiyada olan valyutadan 

fərqlidirsə, 

 
İştirakçı, Plana Töhfələr verməyi davam etdirəcək, lakin o, İlkin İştirak edən Yurisdiksiyada rezident 

olmağı (yaxud rezident olduğu hesab edilməyi) dayandırarsa, 3.2-ci Qaydalara uyğun olaraq, İştirakçı 

tərəfindən müəyyən edilmiş ümumi Töhfə, yurisdiksiyada dəyişik tarixində İdarə Heyəti tərəfindən 

müəyyən edilmiş məzənnədən istifadə edilərək,  İlkin İştirak edən Yurisdiksiyanın tətbiq etdiyi 

valyutadan Yeni İştirak edən Yurisdiksiyada olan valyutaya çevriləcək və Yeni İştirak edən 

Yurisdiksiyada rezident olduqdan (yaxud rezident olduğu hesab edildikdən) sonra, İştirakçı tərəfindən 
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verilən Töhfələr 5-ci qaydaya uyğun olaraq, Satın alınan Səhmlərin əldə edilməsinə tətbiq ediləcəkdir. 

 
13.2 Satınalma Dövrü ərzində İştirakçı, İştirak edən İlkin Yurisdiksiyada  rezident olmağı (yaxud rezident olduğu 

hesab edilməyi) dayandırırsa və Yeni İştirak edən Yurisdiksiyada  dərhal rezidentə çevrilmirsə (və ya rezident 

olduğu hesab edilmirsə), 11.1-dən 11.3-ə olan qaydaların heç biri tətbiq edilmədikdə: 

 
13.2.1 iştirakçı, İştirak edən İlkin Yurisdiksiyada  rezident olmağı dayandırdığı tarixdən sonra, Plana 

heç bir əlavə Töhfə verməyəcək; və 

 
13.2.2 iştirakçının adından artıq əldə edilmiş hər hansı Alınmış Səhmlər, 7-ci Qaydaların tətbiq 

ediləcəyi Gözləmə Müddəti ərzində Plan qaydalarına uyğun olaraq qalacaqdır. 

 
14 TƏNZİMLƏMƏLƏR 

 
14.1 Uyğunluq Səhmimə uyğun olaraq Səhmlərin maksimum sayına aşağıdakı hallarda İdarə Heyətinin müəyyən 

etdiyi şəkildə düzəliş edilə bilər: 

 
14.1.1 Wood-un səhmdar kapitalı ilə bağlı hər hansı bir dəyişmə; və ya 

 
14.1.2 İdarə Heyətinin fikrincə, Səhmlərin cari və ya gələcək dəyərinə təsir göstərə biləcək ayırma, 

qiymət təyinetmə siyahısından çıxarılma, xüsusi dividend, səhmlərin buraxılışı və ya digər 

halın baş verməsi. 

15 DÜZƏLİŞLƏR 

 
15.1 15-ci qaydada göstərildiyi hallar istisna olmaqla, İdarə Heyəti Planın qaydalarına və ya Uyğunluq Səhmi 

mükafatının verilməsi şərtlərinə istənilən zaman dəyişiklik edə bilər. 

 
15.2 15.3-cü qaydaya əsasən, ümumi yığıncaqda Wood üzvlərinin əvvəlcədən razılığı olmadan, 15-ci qayda üzrə 

aşağıda sadalanan şərtlərlə bağlı İştirakçıların üstünlüyünə səbəb olacaq heç bir düzəliş edilməyəcək: 

 
15.2.1 Plana uyğun olaraq, səhmlər və ya nağd pulun kimə və kimin üçün verilməsi; 

 
15.2.2 Plana uyğun olaraq, səhmlər və ya nağd pulun sayı və ya məbləğinə dair məhdudiyyətlər; 

 
15.2.3 hər hansı bir İştirakçı üçün maksimum istifadə hüququ; 

 
15.2.4 Plana uyğun olaraq, İştirakçının verilən səhmlər və ya nağd pul üzrə hüququ və onların 

şərtlərinin müəyyən edilməsi üçün əsas; 

 
15.2.5 kapitalın dəyişməsi halında edilə biləcək düzəlişlər; və 

 
15.2.6 15.2-ci 

 
qaydanın şərtləri. 

 
15.3 15.2-ci qayda, hər hansı Wood qrup şirkəti və ya İştirakçı üçün Planın həyata keçirilməsinə fayda verən və ya 

qanunvericilikdə hər hansı bir dəyişikliyi nəzərə almaq üçün zəruri olan və ya arzu olunan və ya hər hansı 

əlverişli vergitutma, valyuta nəzarəti əldə etmək və ya tənzimləmə mexanizminə əməl etmək üçün əhəmiyyətli 

hesab olunmayan hər hansı bir düzəlişə tətbiq edilməyəcəkdir. 

 
15.4 15.1-ci qayda üzrə, əgər  

15.4.1 bu düzəlişin təsir edə biləcəyi hər bir İştirakçı bu dəyişiklikləri təsdiqləyib-təsidləməyəcəyini 

bildirmək üçün dəvət olunmazsa; və 

 
15.4.2 düzəliş münasibət bildirən həmin İştirakçıların əksəriyyəti tərəfindən təsdiq edilməzsə, 
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iştirakçıların mövcud hüquqlarının maddi cəhətdən qeyri-üstünlüyünə səbəb olacaq heç bir 
dəyişiklik edilməyəcəkdir. 

 
15.5 Əgər düzəliş, 2006-cı il Şirkətlər Aktının 1166-cı maddəsinə uyğun olaraq, Planın işçilər üçün səhmlərin əldə 

edilməsi sxemi olmasına maneə törədərsə, 15-ci Qayda üzrə heç bir düzəliş edilməyəcəkdir. 

 
16 QANUNİ HÜQUQ 

 
16.1 16-cı qayda, İştirakçının istənilən Wood qrup şirkəti ilə işlədiyi zamanı və xitamın qanuni olub-olmamasından 

asılı olmayaraq, bu fəaliyyətə xitam verilməsindən sonra tətbiq edilir. 

 
16.2 Plan və ya onun həyat keçirilməsi üzrə heç bir hal İştirakçı, Səlahiyyətli İşçi və ya hər hansı digər İşçinin 

məşğulluq şərtlərinin bir hissəsini formalaşdırmır və İştirakçının istənilən Wood qrup şirkəti ilə bağlılığından 

yaranan hüquq və öhdəliklər İştirakçının Planda iştirakından ayrıdır və bu iştirakın təsirinə məruz qalmır. 

Planda iştirak hər hansı İştirakçıya davamlı məşğulluq üçün hər hansı hüquq yaratmır. Planda iştirak 

İştirakçının məşğulluğuna aid olan onun pensiya sxemi üzrə hüquqlarına təsir etmir və xüsusilə də (lakin heç 

bir məhdudiyyət qoyulmadan) İştirakçıya verilən və ya onunla bağlı pensiya sxemi üzrə verilmiş imtiyazlar 

İştirakçının Planda belə iştirakının nəticəsi olaraq və ya belə iştirak nəticəsində onun tərəfindən alınan hər 

hansı Uyğunluq Səhmi verilişinin nəticəsi olaraq artırıla bilməz. 

 
16.3 Alınmış Səhmlərin İştirakçının adından əldə olunması və ya hər hansı Uyğunluq Səhmlərinin bir İştirakçıya 

verilməsi, həmin İştirakçı üçün gələcəkdə Planda hər hansı iştirakın təklif edilməsi və ya hər hansı əlavə 

Uyğunluq Səhmlərinin verilməsi baxımından və ya Alınmış Səhmlərin əldə olunması və ya Uyğunluq 

Səhmlərinin xüsusi şərtlərlə verilməsi üçün, o cümlədən MUyğunluq Səhmlərinin verilməsinin aid olduğu 

Səhmlərin sayı baxımından hüquq yaratmır. 

 
16.4 Plana qoşulmaqla, İştirakçı Plana, aşağıdakılar da daxil olmaqla hər hansı zərərə görə bütün kompensasiya 

hüquqlarından imtina edir: 

 
16.4.1 hər hansı bir halda və ya hər hansı bir səbəbdən (o cümlədən, İştirakçının məşğulluğunun 

qanuni və ya qanunsuz şəkildə dayandırılması) Plan üzrə hər hansı hüquq və ya gözləntilərin 

hər hansı itirilməsi və ya ixtisarı; 

 
16.4.2 hər hansı Alınmış Səhmlər, Uyğunluq Səhmlərinin verilməsi və / və ya Plan ilə bağlı qəbul 

edilmiş mülahizə və ya hər hansı mülahizənin edilə bilinməməsi və ya qərarın həyata keçirilə 

bilinməməsi; və 

 
16.4.3 Planın həyata keçirilməsi, dayandırılması, xitamı və ya düzəliş edilməsi. 

 
17 ÜMUMİ MƏLUMAT 

 
17.1 İdarə Heyəti, hər hansı bir Wood qrup şirkəti, Səlahiyyətli İşçilər və İştirakçılar 1-ci Cədvəl daxil olmaqla Plan 

ilə bağlı olan və ya düşünülən və ya nəzərdə tutulmuş hər hansı və bütün digər fəaliyyəti həyata keçirməklə, 

şərh etməklə, tətbiq etməklə, iştirak etməklə və görməklə (hər bir halda müvafiq olduğu üzrə) Sövdələşmə 

Məhdudiyyətlərini nəzərə alacaqlar.  

 

17.2 Plana 2.1-ci qaydada göstərilən tarixdən sonra və ya hər hansı daha erkən vaxtda İdarə Heyətinin qərarı və 

ya ümumi toplantıda Wood-un sadə səs çoxluğu ilə qəbul etdiyi qətnamə ilə xitam veriləcəkdir. Planın ləğv 

olunması İştirakçıların mövcud hüquqlarını məhdudlaşdırmayacaq. 

 
17.3 Plan çərçivəsində xəzinədən köçürülən və ya köçürülmüş səhmlər çıxarılma və ya köçürülmə tarixindən əvvəl 

səhmdarların reyestrinin bağlanma tarixinə istinadən, Səhmlərlə əlaqədar hər hansı səsvermə, dividend və ya 

digər hüquqlar istisna olmaqla, sonradan buraxılacaq Səhmlərə hər bir münasibətdə bərabər tutulacaqdır. 
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17.4 Əməkdaşlara dair şəxsi məlumatlara Wood yaxud Wood qrupu şirkətinin müvafiq Hüquqa malik Əməkdaşlara 

və İştirakçılara tətbiq olunan hər hansı müvafiq məlumatların mühafizəsi siyasəti (və ya siyasətləri) və/yaxud 

məlumatların məxfiliyi bildiriş(lər)i tətbiq ediləcək. 

 
17.5 Plan, İdarə Heyəti tərəfindən həyata keçiriləcək. Plana uyğun olaraq, İdarə Heyəti Planın hər hansı bir 

müddəasını şərh etmək və izah etmək üçün və Planı həyata keçirmək üçün qaydaları qəbul etmək səlahiyyəti 

də daxil olmaqla, Planı həyata keçirmək üçün tam səlahiyyətə malik olacaqdır. İdarə Heyətinin qərarları yekun 

qərarlar olacaq və bütün tərəflər üçün məcburi xarakter daşıyacaqdır. 

 
17.6 Planla bağlı hər hansı bir bildiriş və ya digər yazışma şirkət ilə aparıldığı təqdirdə qeydiyyatdan keçdiyi ofisə 

(şirkət katibinin adına) və fiziki şəxslə olduğu təqdirdə isə onun sonuncu məlum ünvanı və ya fiziki şəxs Wood 

şirkətinin direktoru və ya əməkdaşı olduğu təqdirdə isə onun sonuncu məlum ünvanına və ya direktor və ya 

əməkdaşın öz öhdəliklərinin bütünü və ya əhəmiyyətli dərəcəsini yerinə yetirdiyi iş yerinə şəxsən göndərilə və 

ya elektron vasitələr və ya poçtla çatdırıla bilər. Bildiriş və ya digər bir yazışma poçtla göndərildiyi təqdirdə, 

ünvanın düzgün olaraq qeyd edilməsi və möhürlənməsi şərti ilə poçta verildiyi andan sonra 72 saat ərzində və 

əgər elektron vasitələrlə göndərilərsə, çatdırılma barədə elektron bildirişi aldıqda və ya əgər mövcud deyilsə, 

bildiriş göndərildikdən 24 saat sonra qəbul edilmiş hesab edilir. 

 
17.7 1999-cu il tarixli Müqavilələr Aktına (Üçüncü Tərəflərin hüquqları) əsasən, heç bir üçüncü tərəf bu Planın hər 

hansı bir şərtini tətbiq etmək üçün hər hansı bir hüquq əldə etməyəcəkdir (bu Akt çərçivəsində başqa 

mövcud olan üçüncü tərəfin hüququnu pozmadan). 

 
17.8 Bu qaydalar İngiltərə və Uels qanunlarına uyğun olaraq tənzimlənir və şərh edilir. Bu Planda nəzərdə tutulan 

hər hansı bir şəxs İngiltərə və Uels məhkəmələrinin müstəsna yurisdiksiyasına tabedir. 
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CƏDVƏL 1 
ABŞ VERGİ ÖDƏYİCİLƏRİ 

1 Məqsəd 

 
Bu Cədvəlin məqsədi (burada müəyyən edilmiş qaydalara uyğun) yalnız ABŞ Vergi Ödəyiciləri üçün 

verilmiş mükafatlar üçün olan Plan müddəalarını dəyişdirməkdir, bu da ABŞ Maliyyə Nazirliyi 

Qaydalarının 1.409A-1 (b) (4) Bölməsi üzrə təsvir olunmuş 409A Bölməsindən qısa müddətli möhlət 

imtiyazı əldə etməkdən ötrü belə Mükafatlar üçün vacib və tövsiyə olunan şərtləri əks etdirmək üçün 

lazımdır. Planın əsas qaydalarında Plana və ya qaydalara istinadlar ABŞ-ın vergi ödəyicilərinə aid 

olan bu Cədvəlin daxil edilməsi ilə izah edilir. 

 

2 Bu Cədvəlin tətbiqi 

 
Bu Cədvəl ABŞ-ın Vergi ödəyiciləri olan bütün Səlahiyyətli İşçilərə və İştirakçılara tətbiq edilir. 

İştirakçının Plan üzrə Mükafatının Satınalma Dövrünün başlanmasından sonra ABŞ vergi ödəyicisinə 

çevrildiyi təqdirdə, belə Mükafat dərhal bu Cədvələ uyğun bir şəkildə düzəldilməlidir. Bu Cədvəldə 

ABŞ Vergi ödəyicilərinə verilmiş Mükafatlara dair standartlar, Satınalma Dövrünün başlanmasından 

sonra ABŞ-ın Vergi ödəyicisinə çevrilən İştirakçının malik olduğu mükafatları əhatə edir. 

 

3 Anlayışlar 

 
Bu Cədvəldə istifadə olunan böyük hərflərlə başlayan bəzi söz və ifadələr aşağıda göstərilən 

mənaları ifadə edir. Bu Cədvəldə istifadə olunan və aşağıda göstərilməyən böyük hərflərlə başlayan 

digər söz və ifadələr Planda nəzərdə tutulan mənaları ifadə edir. 

 

Mükafat, Uyğunluq Səhminə görə verilən mükafatı nəzərdə tutur. 

Məcəllə, müvafiq düzəlişlərə 1986-cı il ABŞ Vergi Məcəlləsini nəzərdə tutur. 

Qısamüddətli Möhlət Müddəti, bir Mükafatın (və ya onun bir hissəsinin) 409A Bölməsinin 

məqsədləri üçün "əmlakın əhəmiyyətli müsadirə riskinə" məruz qalmadığı tarixdə başlayan və 

əmlakın daha əhəmiyyətli müsadirə riskinə məruz qalmadığı təqvim ilinin 31 dekabr tarixində 

bitən dövrü bildirir. 

Bölmə 409A, birlikdə Məcəllənin 409A Bölməsini, elan edilmiş ABŞ Maliyyə Nazirliyi Qaydaları 

və bununla əlaqədar verilən digər rəsmi göstərişlər mənasını ifadə edir. 

ABŞ Amerika Birləşmiş Ştatları deməkdir. 

ABŞ Vergi ödəyicisi Mükafatın Satınalma Dövrünün əvvəlində ABŞ-ın federal gəlir vergisinə 

cəlb olunan,  Mükafatın Satınalma Dövrünün başlanmasının ardından ABŞ federal gəlir vergisinə 

cəlb olunması gözlənilən və ya Mükafatın Satınalma Dövrünün başlanğıcının ardından, lakin 

Mükafatın hər hansı bir hissəsinin verildiyi tarixdən əvvəl, ABŞ federal gəlir vergisinə cəlb olunan 

Səlahiyyətli İşçi və ya İştirakçı deməkdir. 

ABŞ Maliyyə Nazirliyi Qaydaları, bu Qanunla elan edilən qaydalar deməkdir.  

4 Mükafatların ödənilməsi 
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Planın qaydalarına baxmayaraq, ABŞ-ın Vergi Ödəyicisinə verilən Mükafat, tətbiq edilən Qısa 

müddətli Möhlət müddətin sonundan gec olmayaraq ödəniləcəkdir. 

 

Mükafata tətbiq edilən Planın 7.2-ci Qaydasında təsvir olunmuş şərtlərə görə ABŞ-ın Vergi 

Ödəyicisinə verilmiş Mükafatın (və ya onun bir hissəsinin) ödənilməsi Qısamüddətli Möhlət 

Müddətinin başa çatmasına qədər edilmədiyi təqdirdə, ABŞ-ın Təklif edilmiş Maliyyə Nazirliyi 

Qaydalarının 1.409A-1(b)(4)(ii) Bölməsi üzrə icazə verilən hədd daxilində, belə ödənilmə bu 

Mükafatın müvafiq Sövdələşmə Məhdudiyyətləri tətbiqinin dayandırılmasının qanuni olaraq 

gözlənildiyi ən erkən tarixdə ödənildiyi müddətə qədər gecikdirilə bilər. 

 

5 Dividend ekvivalentləri 

 
ABŞ Vergi Ödəyicisinə verilmiş Mükafata dair hər hansı ödənilməli olan dividend ekvivalentləri Planın 

6.6-cı Qaydasına əsasən, tətbiq edilən Qısamüddətli Möhlət Müddətinin son günündən gec 

olmayaraq və ya bu Cədvəlin 4-cü bəndi ilə icazə verilən daha sonrakı tarixdən gec olmayaraq 

ödənilməlidir. 

 

6 Düzəlişlər 

 
Planın 15-ci (Düzəlişlər) Qaydalarının şərtlərinə baxmayaraq, Plan, bu Cədvəl və ya Mükafata edilən 

hər hansı düzəliş yalnız ABŞ Vergi ödəyicisinə verilən Mükafata münasibətdə Mükafatın Bölmə 

409A-nı pozmasına səbəb olmadığı hədd çərçivəsində qüvvədə olmalıdır. 

 

Planın 15.4.2-ci bəndinə baxmayaraq, İdarə Heyətinin ABŞ Vergi ödəyicisinə verilmiş Mükafata hər 

hansı bir düzəliş etməkdən ötrü İştirakçıların əksəriyyətinin razılığını almasına ehtiyac yoxdur, bu, 

Mükafatın 409A Bölməsini pozmasının qarşısını almaq üçün zəruri hesab edilir və ya tövsiyə olunur. 

 

7 Mükafatların mübadiləsi 

 
Planın 12.5-ci (Uyğunluq Səhmi Mükafatının mübadiləsi) maddəsinə uyğun olaraq, ABŞ-ın Vergi 

Ödəyicisinə verilmiş Mükafatın mübadiləsi olduğu təqdirdə, İdarə Heyəti, mübadilə və yeni mükafat 

şərtlərini nə həmin mübadilə nə də yeni mükafat 409A Bölməsini pozmayacaq bir şəkildə 

strukturlaşdırmağa çalışmalıdır.  

 

8 Mükafatların müddəti 

 
Planda göstərilən vaxt və hallarla yanaşı, ABŞ-ın vergi ödəyicisinə verilmiş Mükafatın müddəti tətbiq 

edilən Qısamüddətli Möhlət Müddətinin başa çatmasından sonra və ya bu Cədvəlin 4-cü bəndi ilə 

icazə verilən daha sonrakı tarixə qədər davam edəcəkdir. 

 

9 Səhmdar kapitalında, ayırmalarda və xüsusi bölüşdürmələrlə bağlı dəyişikliklər 

 
Planın 14-cü Qaydasına uyğun olaraq, ABŞ-ın vergi ödəyicisinə verilmiş Mükafata düzəliş edilməli 

olduğu təqdirdə, İdarə Heyəti tənzimləmənin şərtlərini 409A Bölməsini pozmayacaq bir şəkildə 

strukturlaşdırmağa çalışmalıdır. 

 

10 Bölmə 409A 
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ABŞ Vergi ödəyicilərinə verilmiş mükafatlar və onların hər hansı xüsusi dividend ekvivalentlərinin  

ABŞ Maliyyə Nazirliyi Qaydalarının 1.409A-1 (b) (4) Bölməsində göstərilən qısamüddətli möhlət 

müddəti üzrə 409A Bölməsinin tələblərindən azad edilməsi nəzərdə tutulur və Plan və bu Cədvəl 

ABŞ Vergi Ödəyicilərinə verilmiş Mükafatlara və onunla əlaqədar hər hansı dividend ekvivalentlərinə 

münasibətdə şərh edilməli və tətbiq olunmalıdır. Əgər ABŞ Vergi Ödəyicisinə verilmiş Mükafatla bağlı 

hər hansı müddəa və ya şərt belə bir niyyəti başqa şəkildə pozarsa və ya ona ziddiyyət təşkil edərsə, 

bu cür müddəa və ya şərt belə bir ziddiyyətin olmasından mümkün olduğu qədər tam şəkildə 

yayınmaq üçün, düzəliş edilmiş kimi şərh ediləcək və hesab olunacaqdır. ABŞ-ın Vergi Ödəyicisinə 

verilmiş mükafata dair Planın tətbiq olunan müddəası ilə bu Cədvəlin tətbiq olunan müddəası 

arasında hər hansı bir ziddiyyət olduqda, bu Cədvəlin müddəası tətbiq edilir. 

 

Əgər hər hansı bir zamanda, Şirkət ABŞ-ın Vergi Ödəyicisinə verilmiş Mükafatın şərtlərinin 409A 

Bölməsini poza biləcəyini müəyyən edərsə, 409A Bölməsinə əsasən, Şirkət ABŞ Vergi ödəyicisinə 

hər hansı əlavə vergi, faiz və ya cəza tətbiq edilməsinin qarşısnı almaq üçün hazırlanmış belə 

Mükafata edilən düzəlişlərə icazə vermək səlahiyyətinə malikdir, lakin bu, tələb olaraq qoyula bilməz. 

Hər hansı bir Mükafatın hər hansı digər şərtlərinə baxmayaraq, heç bir Wood qrup şirkəti hər hansı 

bir şəxsə ABŞ Vergi Ödəyicisinə verilən Mükafatın 409A Bölməsinin tələblərindən azad olduğu 

zəmanəti və ya təminatını vermir. 

 

11 Wood qrup şirkətinin öhdəlikdən imtinası 

 
409A Bölməsi üzrə ABŞ Vergi ödəyicisinə hər hansı vergi, cəza və ya faizlər daxil olmaqla,  Plan və 

/ və ya bu Cədvəl və ya hər hansı bir Mükafat ilə əlaqədar tətbiq edilən bütün vergilər, cərimələr və 

faizlərin qarşılanmasına görə hər bir ABŞ Vergi Ödəyicisi şəxsən məsuliyyət daşıyır. Heç bir Wood 

qrup şirkəti öz üzərinə ABŞ Vergi Ödəyicisini bu cür vergilərin, cəzaların və ya faizlərin hər hansı biri 

və ya tamamından sığortalamaq və ya başqa bir şəkildə zərər görmədən qalması öhdəliyini 

götürməməlidir. 

 


