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Plano de Ações para Colaboradores da Wood («Plano») 

Condições («Condições») 

As presentes Condições formam a base sobre a qual acordo adquirir ações («Ações») na John Wood 

Group PLC («Empresa»). Concordo que adquirirei as Ações através da Computershare Investor Services 

PLC (com sede regisrtada em The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS13 8AE) («Administrador do 

Plano»).  O Administrador do plano usará um depositário para adquirir as Ações em meu nome, em 

conformidade com a prática comum.   

O depositário é a Computershare Trustees (Jersey) Limited («Depositário») (com sede registrada em 

Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, Jersey, JE1 1ES, e que também é o depositário do Fundo de 

Ações dos Colaboradores da John Wood Group PLC, constituídos por contratos fiduciários com data de 

22 de dezembro de 2011 e 6 e 8 de junho de 2000)   

As presentes Condições também estabelecem a base sobre a qual receberei uma concessão de ações 

adicionais na Empresa, sem custo adicional, ao abrigo do Plano («Ações Equivalentes»).  

Os termos em maiúsculas não definidos nas presentes Condições têm os significados que lhes são 

conferidos nas Regras PLC do Grupo John Wood do Plano de Ações de Colaboradores Wood aprovadas 

pelos acionistas da Empresa em 13 de maio de 2015 («Regras») e conforme alteradas e aprovadas pelo 

Conselho de Administração da Empresa em 5 de novembro de 2015 e posteriormente alteradas em 14 

de novembro de 2017 e em 19 de novembro de 2018. Na eventualidade de haver algum conflito entre as 

presentes Condições e as Regras ou qualquer legislação relevante, as Regras e a legislação relevante 

prevalecerão. As disposições das presentes Condições são distintas e, se uma ou mais disposições forem 

consideradas ilegais ou inaplicáveis, total ou em parte, as disposições remanescentes serão, todavia, 

vinculativas e aplicáveis.  

1.1 Ações Adquiridas 

Concordo que: 

1.1.1 Irei, sujeito às Regras e às presentes Condições, participar do Plano durante um Período de 

Aquisição de 12 meses com início em 1º de março de 2020; 

1.1.2 minha contribuição pode ser deduzida por meu empregador, através da folha de pagamento, 

de meu salário líquido e transferida e detida pelo Cessionário, em conformidade com as 

presentes Condições (e, no caso dos contribuintes americanos, com o Anexo 1 das Regras) 

durante o Período de Aquisição supramencionado; 

1.1.3 a contribuição de meu período de pagamento não pode ser inferior a 1% nem superior a 

10% do salário bruto de meu período de pagamento; 

1.1.4 no sentido de adquirir Ações Adquiridas, cada contribuição será transferida para o 

Depositário e convertida em libras esterlinas de acordo com a taxa de câmbio e em um 

período acordado periodicamente pela Empresa e pelo Depositário; 

1.1.5 nenhuma empresa Wood, nem o Depositário, nem qualquer um dos seus colaboradores, 
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funcionários, agentes, representantes ou diretores podem assegurar a taxa de câmbio usada 

para converter minha contribuição para libras esterlinas, e nenhuma dessas pessoas será 

responsável pela taxa de câmbio usada para converter minha contribuição para libras 

esterlinas; 

1.1.6 Posso interromper minhas contribuições a qualquer momento (exceto nos períodos em que 

estou impedido de fazê-lo por quaisquer restrições de negociação, se aplicável) através de 

notificação por escrito com uma antecedência de 2 semanas, ou através de instrução em 

formato eletrônico, para meu gerente de folha de pagamento local. A presente notificação 

produzirá efeitos quando for recebida por meu gerente de folha de pagamento local. 

Compreendo que receberei uma declaração de que minhas contribuições cessaram e a 

confirmação, por parte de meu gerente de folha de pagamento local, da data de interrupção 

de minhas contribuições;  

1.1.7 se enviar uma notificação para interromper as contribuições, não posso reiniciar as 

contribuições durante o Período de Aquisição para esse Ciclo do Plano; 

1.1.8 caso tenha suspenso o Plano, quaisquer contribuições não usadas detidas pelo Depositário 

em meu nome: (a) superiores a £20 no total serão transferidas através de minha folha de 

pagamento ou por cheque (realizado em libras esterlinas); e (b) quaisquer valores iguais ou 

inferiores a £20 no total serão pagos a uma instituição de caridade à escolha da Empresa, 

salvo especificação em contrário por escrito quando notificar meu gerente de folha de 

pagamento de minha interrupção do Plano.  Caso quaisquer contribuições tenham de me ser 

restituídas, isto será após quaisquer despesas, comissões e taxas incorridas pelo Depositário, 

Administrador do Plano ou qualquer empresa Wood relacionadas com a transferência; e  

1.1.9 o Depositário manterá minhas contribuições em uma conta que não produza juros.  

1.2 Ações Equivalentes 

Concordo que: 

1.2.1 Serão atribuídas a mim Ações Equivalentes nos termos do Plano e das presentes Condições 

(e, no caso de contribuintes, do Anexo 1 das Regras) em relação a minhas Ações Adquiridas; 

1.2.2 Serão atribuídas a mim Ações Equivalentes na base de uma Ação Equivalente por cada duas 

Ações Adquiridas que adquira;  

1.2.3 o Período de Detenção em relação às Ações Adquiridas e Concessões de Ações Equivalentes 

será, sujeito às Regras, um período de dois anos com início em 23 de abril de 2020 (Data de 

Aquisição Inicial);  

1.2.4 a aquisição do direito ao benefício de minhas Concessões de Ações Equivalentes estará 

sujeita a continuar a estar empregado ou a exercer funções em qualquer empresa Wood, e a 

manter Ações Adquiridas durante o Período de Detenção aplicável; 

1.2.5 em qualquer jurisdição onde liquidaria a minha Concessão de Ações Equivalentes em ações 

ou se, por algum motivo prático, a Empresa decidiu que seria muito difícil liquidar em ações, 

isso violar qualquer lei ou regulamento, estas serão liquidadas em numerário.  
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1.3 Expiração das Concessões de Ações Equivalentes 

1.3.1 Concordo que minha Concessão de Ações Equivalentes prescreverá de forma proporcional 

ao número de Ações Adquiridas que são retiradas do Plano antes do termo do Período de 

Detenção aplicável, em conformidade com as Normas (i.e., se eu vender quaisquer Ações 

Adquiridas antes do fim do Período de Detenção aplicável, as referidas Ações Adquiridas não 

serão tidas em consideração no cálculo da Concessão de Ações Equivalentes). 

1.3.2 Concordo que minha Concessão de Ação Equivalente prescreverá se deixar o emprego em 

uma empresa Wood antes do fim do Período de Detenção, salvo determinação em contrário 

nas Regras (dependendo das circunstâncias de minha saída).    

1.3.3 Concordo não ceder, cobrar, transferir ou ainda alienar, em momento algum, minhas 

Concessões de Ações Equivalentes e que minhas obrigações de manutenção de Ações 

Adquiridas, com as quais minha Concessão de Ações Equivalentes está relacionada durante 

um Período de Detenção aplicável, geralmente terminarão caso se verifique uma Aquisição 

da Empresa ou outro evento empresarial, conforme descrito na regra 12 das Regras, ou se a 

Empresa puser término ao Plano. 

1.4 Detenção de Ações do Plano 

1.4.1 Concordo que minhas Ações Adquiridas e/ou quaisquer Ações de Dividendos («Ações do 

Plano») serão detidas pelo Depositário, em conformidade com as Regras, até:  

i) à aquisição do direito ao benefício da Concessão de Ações Equivalentes relativas às Ações 

Adquiridas;  

ii) Notificar que quero vender, transferir ou retirar parte ou todas as minhas Ações do Plano; ou  

iii) a Empresa pôr término ao Plano; 

1.5 Dividendos 

1.5.1 Compreendo que todos os dividendos pagáveis sobre minhas Ações Adquiridas serão usadas 

para adquirir Ações de Dividendos (quando legalmente possível) em meu nome, que serão 

detidas segundo os mesmos termos das Ações Adquiridas com as quais os dividendos estão 

relacionados. As Ações de Dividendos também atrairão posteriores dividendos. 

1.6 Emissões de direitos e votação 

1.6.1 Caso haja uma emissão de direitos, compreendo que a Empresa me contatará para explicar 

que opções tenho em relação a minhas Ações do Plano 

1.6.2 Compreendo que posso notificar o Depositário sobre como quero que o Depositário vote em 

relação a minhas Ações do Plano - é o chamado voto por procuração. 

1.7 Retirada de Ações e pagamento de contribuições fiscais e sociais 

Concordo permitir ao Depositário e/ou à Empresa vender, ou organizar a venda, de todas ou parte 

de minhas Ações para pagar quaisquer contribuições fiscais e sociais devidas relativamente à 
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aquisição, transferência ou alienação das referidas Ações e/ou em relação a minha Concessão de 

Ações Equivalentes, e autorizo o Depositário e a Empresa a transferir o referido valor para qualquer 

empresa Wood atual ou prévia para pagar a referida dívida a quaisquer autoridades tributárias 

aplicáveis. 

1.8 Alertas de Risco: 

1.8.1 Risco de cotação de ações Compreendo que as Ações adquiridas ou concedidas ao abrigo 

do Plano podem sofrer uma descida no valor, bem como uma subida; 

1.8.2 Risco cambial: Compreendo que, se as Ações são negociadas em uma moeda que não é a 

moeda da minha jurisdição, o valor das Ações também pode ser afetado pelos movimentos 

na bolsa de valores.     

1.9 Emprego 

Compreendo que todos os benefícios concedidos ao abrigo do Plano são um pagamento 

extraordinário e não podem, de forma alguma, ser considerados parte da sua remuneração normal. 

Adicionalmente, o fato de poder receber pagamentos relacionados com as Ações através da folha 

de pagamento de meu empregador não significa que os pagamentos devam ser considerados parte 

de meu ordenado ou ser tidos em consideração para efeitos de indenização por cessação de 

funções, direitos de pensão e quaisquer outros benefícios trabalhistas. Qualquer concessão atribuída 

ao abrigo do Plano não constitui parte de meu contrato de trabalho por parte de meu empregador 

e não altera, de forma alguma, os termos de meu contrato de trabalho com meu empregador. A 

Empresa pode, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, decidir parar de oferecer o Plano.  

1.10 Lei e jurisdição  

As presentes Condições serão regidas e interpretadas em conformidade com a leis da Inglaterra e 

País de Gales e os Tribunais da Inglaterra e País de Gales têm jurisdição exclusiva em caso de 

contencioso.  

1.11 Língua Inglesa 

Reconheço que os documentos que regem o Plano, incluindo as Regras, as presentes Condições, o 

Guia do Plano e as Perguntas Frequentes estarão apenas na versão em língua inglesa. Reconheço 

que quaisquer traduções são fornecidas meramente a título informativo e, caso não haja tradução 

disponível para minha língua, percebo os conteúdos da versão inglesa.     

1.12 Proteção de Dados 

Reconheço que qualquer política (ou políticas) de proteção de dados aplicável e/ou 

qualquer/quaisquer notificação/notificações de privacidade dados da Wood ou de qualquer 

empresa do Grupo Wood serão aplicados à detenção e proteção de meus dados pessoais (incluindo 

dados pessoais sensíveis) para todos os fins relacionados com o funcionamento do Plano e para 

conformidade com os procedimentos, leis e regulamentos aplicáveis. 

1.13 Controles de Ativos / Divisas Estrangeiros/as 

Reconheço que sou o único responsável por respeitar quaisquer regulamentações de controles de 
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ativos ou divisas estrangeiros/as aplicáveis a minha pessoa em relação a minha participação no 

Plano e nenhuma empresa Wood será responsável por apresentar esses relatórios ou obter 

aprovação do controle de divisas em meu nome. Caso eu não faça um pedido ou não obtenha a 

aprovação necessária, nem meu empregador, nem qualquer empresa Wood, serão responsáveis de 

forma alguma por quaisquer multas ou penalizações daí resultantes.  

1.14 Declaração do Participante   

Confirmo que: 

1.14.1 Li as presentes Condições e concordo respeitar as presentes Condições e as Regras (uma 

cópia das quais foi colocada a minha disposição); 

1.14.2 Li e compreendi o guia do colaborador e o documento Perguntas Frequentes que explica o 

funcionamento do Plano, incluindo quaisquer termos e condições especiais para meu país 

que façam parte de minha concessão. 

1.14.3 Sou (e sou desde 1º de novembro de 2019) colaborador de uma empresa Wood; 

1.14.4 Compreendo que as ações podem sofrer uma descida no valor, bem como uma subida;  

1.14.5 Se aplicável, tenho conhecimento das Restrições de Negociação que devo respeitar, 

particularmente as Restrições de Negociação impostas pela Política de Negociação de 

Ações da Wood.  Consequentemente, compreendo que, entre outras coisas, posso ser 

impedido de aceitar, liquidar ou transferir minha concessão ou de vender Ações, ou de 

participar ou abandonar o Plano em determinadas datas (incluindo quando a Empresa está 

em «período fechado» ou quando estou na posse de informação privilegiada.  Compreendo 

que é minha responsabilidade garantir que não violo quaisquer Restrições de Negociação;   

1.14.6 Compreendo que qualquer pagamento realizado ao abrigo do Plano pode estar sujeito a 

deduções fiscais e sociais no país onde trabalho, resido ou pago impostos. Reconheço que 

sou responsável pelo pagamento de todos os impostos pessoais. 

1.14.7 Compreendo que a participação no Plano é voluntária e não terá qualquer impacto em meu 

emprego ou em minha carreira, quer positivo ou negativo; 

1.14.8 Compreendo que nenhuma empresa ou o Depositário ou qualquer colaborador ou 

funcionário de uma empresa Wood ou o Depositário estão autorizados a dar 

aconselhamento sobre investimento pessoal, jurídico, financeiro ou aduaneiro, ou informar 

sobre as vantagens de minha participação ou de não participar do Plano em algum 

momento e confirmo que nenhum colaborador ou funcionário ofereceu ou deu o referido 

aconselhamento; 

 

 


