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Denne veiledningen er ment å hjelpe deg å forstå hvordan 

Planen fungerer, og hovedmomenter du må være 

oppmerksom på i forhold til en tildeling under Planen. 

Fullstendig informasjon er angitt i Plan-reglene og Vilkår og 

Betingelser for Planen, en kopi av disse er tilgjengelig på 

www.woodplc.com/employeeshareplan 

                                                                                                                                                                                   

Hvis det er noen konflikt mellom denne veiledningen og 

Reglene eller en hvilken som helst relevant lovgivning, vil 

Reglene eller annen relevant lovgivning gjelde.  

1. Hva er aksjeplan for medarbeidere? 

1.1. Hva er en aksje? 

En aksje er en enhet av eierskap i et selskap.  Hvis du har en aksje i 

selskapet, eier du en del av det og er en aksjonær. 

1.2. Hva er Woods aksjeplan for medarbeidere? 

Aksjeplanen for medarbeidere ("Planen") er en mulighet for deg til 

å kjøpe aksjer i John Wood Group PLC ("Wood " eller "Selskapet") 

via lønnen din, underlagt visse kriterier, og motta en gratis aksje 

(en "samsvarende") fra selskapet i retur for hver to du kjøper. 

1.3. Hvilke fordeler tilbyr aksjeplanen for medarbeidere?  

Planen gir ansatte som er kvalifiserte mulighet til å kjøpe aksjer i 

Wood gjennom lønnsfradrag. Med forbehold om å være ansatt i 

Wood og holde de kjøpte aksjene, kan ansatte motta ytterligere 

matchende aksjer fra Selskapet. 

 

1.4. Hvordan fungerer planen?  

Ansatte bestemmer hvor mye de vil investere i Planen i løpet av 

påmeldingsperioden.  Dette kan være mellom 1% og 10% av årlig 

brutto basislønn.  Regelmessige fradrag gjøres da fra hver 

lønn/lønnsperiode.  Disse fradragene etter skatt brukes til å kjøpe 

Wood-aksjer på den ansattes vegne ("Kjøpte Aksjer").  Aksjer som 

er kjøpt, holdes i sikre, individuelle nettbaserte kontoer for ansatte 

hos vår Plan-administrator Computershare. Aksjene kan selges på 

nettet, når som helst, underlagt selskapets retningslinjene for 

aksjehandel, som finnes på www.woodplc.com/employeeshareplan.  

Ansatte må holde disse Kjøpte Aksjene i en bestemt periode 

("Holdingsperiode"). Til slutt vil Wood belønne ansatt ved å gi dem 

en aksje for hver to aksjer de holder på ("Matchende Aksjer"). 

 

1.5. Hva tjener jeg på det?  

Først og fremst gir Planen en enkel måte å investere i aksjer og 

motta en samsvarende fra selskapet.  Vi tror at de fleste 

medarbeiderne vil synes at arbeidet er mer tilfredsstillende når de 

føler at de bidrar til den totale suksessen til selskapet, å eie en 

andel i vår fremtid vil øke følelsen av eierskap og inkludering. 

1.6. Hva betyr det for Wood?  

Vi ønsker å tilby våre medarbeidere muligheten til å investere i 

Wood som vil fremme bredere aksjeeierskap.  I erkjennelsen av 

denne investeringen, vil Wood gi en samsvarende for kjøpte aksjer, 

i henhold til eierperioden.  Samsvarende er en gratis aksje fra 

selskapet i retur for hver to kjøpte.    

Planen støtter vårt mål om å være en arbeidsgiver, og forbedrer 

vårt fordelstilbud slik at vi kan bli mer konkurransedyktige. 

1.7. Er planen risikofri? 

Nei. Verdien av aksjene du kjøper gjennom planen kan gå opp, 

samt ned og valutakurser kan svinge.  Du bør ta hensyn til dette før 

du melder deg på planen.  Alle aksjer er omsatt i pounds sterling 

(GBP) på London Stock Exchange, derfor kan du bli negativt 

påvirket dersom kursen på den lokale valutaen yter dårlig mot GBP, 

dette kan påvirke din investering. 

1.8. Må jeg investere i Wood-aksjer? 

Din beslutning om å delta i Planen er helt personlig og frivillig, og 

vil ikke ha noen effekt på arbeidsforholdet.  

 

1.9. Er det en skattefordel på å bli med i planen? 

Nei. Alle fradrag blir gjort på lønn etter skatt og har ingen 

skattefordeler.  Også eventuelle gevinster fra Planen vil bli skattlagt 

deretter. Dette inkluderer eventuelle Matchende aksjer som kan 

være pliktig for inntektsskatt og/eller trygdeordninger.  Spesifikke 

detaljer om beskatning vil avhenge av din lokale jurisdiksjon og 

dine personlige forhold. Hvis du trenger råd angående 

skatteposisjonen din, bør du kontakte din uavhengige skatte- eller 

finansrådgiver.  

 

1.10. Gjør Wood dette for å skaffe penger? 

Nei. Verdipapirlovene i visse jurisdiksjoner som USA tillater ikke 

Wood å selge aksjer for å øke kapital og samtidig nyte et unntak 

fra visse krav i verdipapirloven for slike ordninger.  I USA leverer 

Wood planen som en "kompenserende ytelsesplan" til 

medarbeidere.  

Planen har ikke blitt autorisert eller godkjent i noen egnede 

sikkerhetsmyndigheter og kan ha blitt tilbudt i henhold til et 

unntak fra registrering i din jurisdiksjon. Tilsynsorgan i din 

jurisdiksjon tar ikke ansvar for nøyaktigheten og fullstendigheten til 

uttalelsene og opplysningene i plan-dokumentene, og påtar seg 

http://www.woodplc.com/employeeshareplan
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intet ansvar for tap som skyldes tillit til hele eller deler av innholdet 

i plan-dokumentene.             

1.11. Kan jeg få råd om deltakelse i Planen fra selskapet? 

Nei, dersom du trenger råd må du engasjere en uavhengig 

rådgiver.  Eventuelle kostnader forbundet med dette rådet vil være 

på egen kostnad. Wood kan ikke gi deg råd om å delta eller ikke. 

1.12. Hvorfor drar ikke Wood nytte av skattefordelaktige 

aksjeplaner som kan være tilgjengelig i ulike land?  

Vi ønsker å innføre en enkel, konsekvent, aksjeplan for 

medarbeidere.  Ulike skatteregimer føre til økt kompleksitet og 

administrasjon.  Vi er imidlertid forpliktet til å gjennomgå dette, 

basert på medarbeidernes tilbakemeldinger, når planen har vært i 

drift i noen år.  Wood drar ikke nytte av noen skattefordeler som 

arbeidsgiver. 

1.13. Er aksjeplanen for medarbeidere knyttet til noen 

pensjonsordninger, for eksempel 401(k)-planen eller GPP? 

Nei, det er ingen kobling til pensjonsordningene som tilbys av 

Wood. Planen er et eget tilbud som medarbeidere kan velge om 

de vil delta på eller ikke. 

1.14. Er aksjeplanen for medarbeidere knyttet til noen britiske 

aksjer og andels-ISAer? 

Nei, det er ingen kobling mellom plan og eventuelle ISA-

produkter. Hvis du ønsker å kjøpe Wood-aksjer gjennom ISA, ville 

dette være en egen ordning og ikke koblet til planen. 

1.15. Hva er de utenlandske investeringskonsekvensene, hvis 

noen? 

Aksjekontoer vil bli satt opp i henhold til din posisjon og holdes i 

en av tre steder.  Se tabellen nedenfor for hvor dine aksjer vil bli 

holdt.  Hvis du trenger råd om utenlandske investeringer bør du 

engasjere en uavhengig økonomisk rådgiver på egen kostnad. 

Deltakende land Aksjer holdes av 
Land hvor 

aksjer holdes 

USA 

USA hos Computershare 

Trust Company, Nord-

Amerika (CTCNA) 

USA 

Australia 

Australia hos 

Computershare Plan 

Managers Pty Ltd og CPU 

Share Plans Pty Ltd 

Australia 

Storbritannia og 

resten av verden 

Storbritannia hos 

Computershare Investor 

Services PLC 

Storbritannia 

 

1.16. Hva er de administrative kostnadene? 

De administrative kostnadene og kostnaden ved å kjøpe aksjer, for 

eksempel kurtasje, på månedlig basis vil bli betalt av Wood.  Det vil 

imidlertid være en kostnad for medarbeidere når de velger å selge 

noen aksjer. Nedenfor finner du en liste over kostnadene: 

Aktivitet Gebyr 

Aksjesalgsgebyr 0,2% underlagt £ 11,25 

minimum 

Overføringsgebyr £ 9 per transaksjon 

 

 

 

1.17. Hvem kan delta? 

Alle medarbeidere, inkludert medarbeidere på tidsbegrensede 

kontrakter er kvalifisert til å delta i Planen om de er i jobb den 1. 

november i året før; deres lønn, bostedsland, og arbeidslandet (og 

delstaten i USA), må også være i omfang i starten av Planens 

innmeldingsår.  Hvis din lønn og/eller land er inkludert i Planen 

halvveis gjennom et Plan-år, vil en kvalifisert bestemmelsesdato 

settes for den aktuelle utrullingen. 

For å unngå tvil, er ikke entreprenører kvalifisert til å delta. 

En liste over kvalifiserte lønningsnivåer, land og stater er 

tilgjengelig på: www.woodplc.com/employeeshareplan  

1.18. Hvilke land og stater er "i omfang"? 

Planen tilbys i USA (unntatt California og Oregon); Storbritannia, 

Australia, UAE, Canada, Irland, Norge, Italia, Frankrike, Spania, 

Brasil, Chile, India, Thailand, Singapore, Aserbajdsjan og Malaysia.   

 
Vi vil innføre Planen til andre steder og/eller jurisdiksjoner så snart 

som mulig.  Utrulling i alle land er gjenstand for korrekt juridisk og 

skattemessig prosess. 

1.19. Er det en minimumsvarighet på tjenesten til å delta i 

Planen? 

Ja, du må være ansatt 1. november i året før.  For 2020 Plan-året, 

betyr det 1. november 2019.  

Hvis du blir med i planen under en av de fasede utrullingene kan 

denne datoen variere og vil bli bekreftet under påmelding for ditt 

lønnsnivå og/eller landet. 

1.20. Når begynner Plan-året? 

Plan-året begynner 1. mars hvert år, med lønnsfradrag som 

begynner fra den datoen.  

1.21. Kan medlemmer av min familie ta del i, eller bidra til 

aksjeplanen for medarbeidere? 

Nei, du må være ansatt i Wood til å melde deg inn i Planen. 

1.22. Jeg jobber deltid.  Vil jeg være i stand til å delta i Planen? 

Ja, din status som en full- eller deltidsansatt av Wood påvirker ikke 

om du er kvalifisert til å delta i Planen. 

1.23. Jeg er en entreprenør; kan jeg melde meg på aksjeplanen 

for medarbeidere? 

Nei, Planen blir kun tilbudt til medarbeidere i Wood.   

1.24. Jeg er en ansatt betalt via en lønningsliste basert i et 

deltakerland, men jobber i et ikke-deltakende land på 

oppdrag, kan jeg delta i Aksjeplanen for Ansatte (Employee 

Share Plan)? 

Beklager, ikke på dette tidspunktet. Lønnslisten og landet (og stat i 

USA) der du er basert må være kvalifisert til å delta før du kan 

registrere deg i Planen.   

1.25. Jeg har deltatt i den eldre Amec Foster Wheeler 

Sharesave-planen. Hvordan er Aksjeplanen for Ansatte 

forskjellig fra denne?   

Aksjeplanen for Ansatte er en aksjekjøpsplan, som betyr at alle 

midler som er innbetalt fra lønnen din, brukes til å kjøpe aksjer i 

selskapet, i motsetning til Sharesave-planen, hvor pengene dine 

ble lagret på en bankkonto over en periode og knyttet til 

muligheten til å kjøpe aksjer i selskapet. 

http://www.woodgroup.com/employeeshareplan
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2. Bli med i Planen 

2.1. Hvordan melder jeg meg på? 

Du vil motta en invitasjon til å melde deg på Planen fra vår Plan-

administrator, Computershare Investor Services PLC ( 

"Computershare").  Invitasjonen vil gi deg informasjon om hvordan 

du melder deg på i Planen via Computershares elektroniske 

system. 

2.2. Hvordan vil invitasjoner til å melde seg på bli utstedt? 

Invitasjoner vil bli sendt ut via e-post hvis vi har en registrert e-

postadresse for deg; hvis vi ikke har en e-postadresse for deg, vil 

du få utstedt innmeldingspakke via post. 

2.3. Hvor mange muligheter per år vil det være å for å melde 

seg på? 

Det vil være en mulighet hvert år, kjent som det årlige 

påmeldingsvinduet.  Hver påmeldingsperiode vil være åpen i 

fem/seks uker med start i januar og varer til midten av februar. 

På grunn av deres stilling i Selskapet er enkelte ansatte gjenstand 

for aksjehandelsrestriksjoner, og som sådan vil de ikke kunne 

registrere seg i en lukket periode. Et annet påmeldingsvindu for 

disse ansatte vil bli tilbudt. Hvis disse restriksjonene gjelder, vil du 

bli informert om ditt endrede påmeldingsvindu. 

Der du har meldt deg på midtveis gjennom et Plan-år på grunn av 

utfasingen, vil du ha mulighet til å bli med i den nåværende 

Planen, men du vil også bli invitert til å registrere deg i neste Plan 

som kan starte kun 6 måneder etter at du har registrert deg for 

første gang. 

2.4. Hva skjer hvis jeg blir ansatt i Wood etter at 

påmeldingsvinduet er stengt? 

Du vil motta en invitasjon til å melde neste etterfølgende 

desember. 

2.5. Vil påmelding i ett år gå over til det neste?  

Nei, dersom du ønsker å fortsette å bidra til Planen, må du melde 

deg på hvert Plan-år, dette inkluderer hvis du melder deg på i 

midten av plan-året på grunn av den fasede utrullingen. 

2.6. Kan jeg melde meg ut av Planen under et plan-år? 

Ja, kan du melde deg ut av planen når som helst, ved å gi minst 14 

dagers varsel.   Men når du har meldt deg ut, kan du ikke melde 

deg på igjen før neste Plan-år.  

2.7. Hvordan forlater jeg Planen? 

Hvis du bestemmer deg for å kansellere din deltakelse i Planen, kan 

du gjøre dette på nettet. Logg inn på kontoen din og velg 

Aksjeplan for Ansatte (Employee Share Plan) og velg fanen 

"Bidrag" (Contributions) der du finner detaljer om hvordan du 

avslutter deltakelsen. 

3. Melde seg på igjen 

3.1. Jeg har registrert meg i aksjeplanen for medarbeidere for 

2019; må jeg melde meg på aksjeplanen for medarbeidere for 

2020? 

Nei, det er kun opp til å beslutte å registrere deg. Hvis du velger å 

ikke melde deg inn, beholder du fortsatt kvalifisert for de 

matchende aksjene dine så lenge du fortsetter å være en ansatt, og 

holder også noen eller alle dine kjøpte aksjer fra 2019-planåret. 

 

3.2. Jeg har registrert i aksjeplanen for medarbeidere for 

2019 og ønsker å delta i aksjeplanen for medarbeidere for 

2020. Må jeg melde meg på? 

Ja, du må aktivt melde deg på igjen til Planen for når 

påmeldingsvinduet åpnes. Din deltakelse vil ikke gå over, og hvis 

du ikke har registrert deg vil det siste bidraget være i februar 2020. 

Du vil ikke være i stand til å melde deg på igjen før Planen for 

2021.  

 
3.3. Jeg har allerede en personlig online konto med 

Computershare som jeg innrullerte i Planen for 2019, vil jeg få 

en annen konto hvis jeg melde meg på Planen for 2020? 

Nei, vil du fortsette å bruke den samme kontoen. Du vil melde deg 

på med de samme kontoopplysningene som du for øyeblikket 

bruker for å få tilgang til kontoen din. Under påmelding vil du bare 

motta et påmeldingsvarsel siden du vil ha satt opp en PIN-kode 

allerede. Men hvis du har glemt PIN-koden din kan du tilbakestille 

dette på nettet ved hjelp av "Glemt PIN-kode"-funksjonaliteten.  

4. Bidra 

4.1. Hvordan kjøper jeg aksjer? 

I løpet av påmeldingsperioden bestemmer du hvor mye av lønnen 

(i prosent av brutto grunnlønn) du ønsker å legge inn i planen.  

Regelmessige fratrekk vil da bli gjort fra din utbetalte lønnsperiode 

etter skatt.  Disse fratrekkene vil da bli brukt til å kjøpe aksjer hver 

måned på dine vegne.  Disse aksjene vil bli holdt i din individuelle, 

sikre konto som administreres av Computershare. 

4.2. Hvor mye kan jeg velge å investere i Planen? 

Hvis du velger å bli med i Planen, er minstebidraget 1 % av brutto 

grunnlønn.  Maksimumsnivået er 10 % av din brutto grunnlønn. 

4.3. Hva menes med brutto grunnlønn? 

Dette er din brutto grunnlønn før eventuelle justeringer for 

fordeler som pensjonsordninger.  Bonuser og tilleggsgodtgjørelse 

(ikke en del av din vanlige lønn) vil ikke bli tatt i betraktning, hvis 

du er i tvil kan du snakke med din lokale P&O kontaktperson. 

4.4. Jeg får ikke betalt i pounds sterling (GBP), hvordan vil 

mitt investeringsbeløp bli konvertert til GBP for å kjøpe aksjer? 

Den gjeldende valutakursen på en bestemt dato hver måned vil bli 

brukt; du vil finne disse detaljene på kontoen din.  Enhver endring i 

valutakursene vil derfor påvirke antall aksjer som 

investeringsbeløpet vil kjøpe fra måned til måned.  Du vil ikke bli 

kompensert for noen negativ innvirkning som valutakursen kan ha 

på ditt bidrag mellom fratrekket og kjøp.   

4.5. Hvor er aksjene i Wood børsnotert og i hvilken valuta? 

Woods aksjer er børsnotert på London Stock Exchange (UK) under 

WG.L og omsettes i GBP.  

4.6. Hvor finner jeg nåværende aksjekurs for Wood? 

Aksjekursen til Wood er tilgjengelig for visning når som helst ved å 

se vår Investor Relations nettside: 

https://www.woodplc.com/investors/share-performance 

Prisen vil alltid vises i GBP i pence. Det er 100 pence i en GBP. Hvis 

GBP ikke er din lokale valuta må du konvertere dette til din lokale 

valuta. 

4.7. Kan jeg velge en valuta for å gjøre mine 

investeringsbidrag? 

Nei, dine bidrag vil være den samme som din lønnsvaluta.   
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4.8. Må jeg bidra med det maksimale beløpet? 

Nei, du kan velge hvor mye du ønsker å bidra, fra 1 % til 10 % av 

brutto grunnlønn. 

4.9. Må jeg gjøre bidrag via lønnen min? 

Ja, hvis du ønsker å bli med i planen vil bare bidrag som trekkes 

gjennom lønn være kvalifisert.  Hvis du ønsker å kjøpe ytterligere 

aksjer utover hva du bidrar med lønn må du gjøre dette utenfor 

Planen og disse aksjene vil ikke få samsvarsaksjer. 

4.10. Kan jeg kjøpe Wood aksjer på det åpne markedet utenfor 

Planen? 

Ja. Wood aksjer omsettes på London Stock Exchange. Men 

selskapets samsvarsaksjer er bare tilgjengelig for aksjer kjøpt under 

vilkårene i Planen. 

 

4.11. Kan jeg endre bidragene mine i løpet av et Plan-år? 

Du kan endre bidragene dine ved hjelp av lenken i delen Bidrag i 

din Computershare-konto. 

4.12. Kan jeg stoppe mine bidrag i løpet av et Plan-år? 

Ja, du kan velge å forlate Planen til enhver tid underlagt 14 dagers 

forvarsel. Oppsigelsestidspunktet sikrer at nødvendige 

lønnsprosesser kan følges. 

Logg inn på kontoen din og velg Aksjeplan for Ansatte, og velg 

kategorien "Bidrag" der du finner detaljer om hvordan du avslutter 

deltakelse. 

4.13. Kan jeg sette inn bidrag mens jeg er på midlertidig 

permisjon (for eksempel fødselspermisjon/foreldrepermisjon, 

sykefravær, langvarig permisjon, sabbatsår)? 

Bidrag vil fortsette så lenge du mottar lønn mens du er på 

midlertidig permisjon.  Hvis du ikke lenger mottar lønn, vil alle 

bidrag stoppe. Fratrekkene vil imidlertid ikke trekkes fra 

lovbestemte utbetalinger som SMP, SSP eller SPP. 

4.14. Kan jeg gi mitt årlige maksimale bidrag i en enkel sum? 

Nei. Selv om plan-reglene våre gir oss fleksibiliteten til å tilby 

maksimale bidrag, tillater vi det foreløpig ikke under planen. 

4.15. Når vil de første lønnsfradragene finne sted? 

De første lønnsfradragene vil finne sted i mars hvert år. Hvis du blir 

medlem midt planåret på grunn av den trinnvise utrullingen, vil 

den første fradragsdatoen bli bekreftet i innmeldingspakke. 



Wood Group-veiledning Aksjeplan for medarbeidere – Spørsmål 

 

Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4

Brutto grunnlønn £500 £100 £600 £500

Skatt og andre fradrag £90 £18 £108 £90

Lønn etter skatt £410 £82 £492 £410

Aksjeplanbidrag (5% av 

bruttolønn)
£25 £5 £30 £25

ENDELIG NETTOLØNN £385 £77 £462 £385

£85

£6.50

13.08

156.96

78.46

53.35

210.28

Eksempel på ukentlig betaling i Storbritannia (UK):                                                 

John har bestemt seg for å investere 5% i Planen. Han får ukentlig betaling og 

hans lønn varierer uke til uke

*vennligst vær oppmerksom på at noen måneder kan inneholde fem ukers 

TOTALT AKSJER EID VED SLUTTEN AV 

Total Planbidrag per måned

Aksjepris på kjøpsdato

Aksjer kjøpt i måned*

Aksjer kjøpt i Plan-år

 (forutsatt at aksjepris og inntjening forblir de samme)

Matchende aksjer tildelt - brutto

(forutsatt at alle Kjøpte Aksjer holdes til slutten av 

Investeringsperioden)

Matchende aksjer tildelt - netto

Hvis John har kombinert skatt og folketrygdfradrag på 32% (faktisk 

skatt kan variere), så gjelder dette for Matchende aksjer

Betalingsper

iode 1

Betalingsper

iode 2

$2,300 $2,300

$630 $630

$1,670 $1,670

$184 $184

$1,486 $1,486

$368

£283.08

£6.50

43.55

522.60

261.30

195.98

718.58

Eksempel ansatt annenhver uke i USA (TX):

Brad har bestemt seg for å investere 8% i Planen

Han er betalt annenhver uke og er betalt det samme hver betalingsperiode.

Ettersom hans bidrag er trukket fra i amerikanske dollar, vil hans bidrag bli 

konvertert til pund sterling (GBP) før kjøpet.

*vennligst vær oppmerksom på at noen måneder kan inneholde fem ukers 

utbetaling

Brutto grunnlønn

Skatt og andre fradrag

Lønn etter skatt

Aksjer kjøpt i Plan-år

 (forutsatt at aksjepris og inntjening forblir de samme)

Matchende aksjer tildelt - brutto

(forutsatt at alle Kjøpte Aksjer holdes til slutten av 

Investeringsperioden)

Matchende aksjer tildelt - netto

Hvis Brad har kombinert skatt og folketrygdsavdrag på 25% (faktisk 

skatt kan variere), gjelder dette for de Matchende aksjene

TOTALT AKSJER EID VED SLUTTEN AV 

Aksjeplanbidrag (8% av bruttolønn)

Total Planbidrag per måned

Planbidrag etter at valutakursen er inkludert

forutsatt at £ 1 = $ 1,30

Aksjepris på kjøpsdato

Aksjer kjøpt i måned*

ENDELIG NETTOLØNN

4.16 Jobbeksempler: Noen eksempler er gitt nedenfor.   

 Alle skattesatser, aksjekurser og valutakurser er kun til illustrative formål, og vil variere avhengig av individuelle og markedsmessige forhold. Selskapet eller din lokale arbeidsgiver garanterer ikke 

noen spesiell skattebehandling i forhold til en tildeling, og du er ansvarlig for betalingen av alle personlige skatter.: 
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Betalingsper

iode 1

Betalingsper

iode 1

Betalingsperiode 

1

Betalingsper

iode 2

A$ 5200 €2,500 $2,300 $2,300

A$ 1650 €713 $613 $613

A$ 3550 €1,787 $1,687 $1,687

A$ 520 €125 $138 $138

A$ 3030 €1,662 $1,549 $1,549

A$ 520 €125 $276

£281.08 £107.76 £153.33

£6.50 £6.50 £6.50

43.24 16.58 23.59

518.9 198.94 283.07

259.45 99.47 141.54

259.45 71.62 104.73

778.35 270.56 387.80

Matchende aksjer tildelt - brutto

(forutsatt at alle Kjøpte Aksjer holdes til 

slutten av Investeringsperioden)

Bruttolønn

Skatt og andre fradrag

Betaling etter skatt og andre fradrag

Aksjeplanbidrag (10% av bruttolønn)

ENDELIG NETTOLØNN

Total Planbidrag per måned

Planbidrag etter at valutakursen er inkludert, 

forutsatt at £ 1 = A$ 1,85

Aksjepris på kjøpsdato

Aksjer kjøpt i måned*

Aksjer kjøpt i Plan-år

 (forutsatt at aksjepris og inntjening forblir 

de samme)

Matchende aksjer tildelt - netto

Hvis Linda har kombinert skatt, PRSE og USC på 

28% (faktisk skatt kan variere) så gjelder dette for 

Matchende aksjer

TOTALT AKSJER EID VED SLUTTEN AV 

INVESTERINGSPERIODEN

Matchende aksjer tildelt - netto

(det blir ikke holdt tilbake noe i Australia*)

TOTALT AKSJER EID VED SLUTTEN AV 

INVESTERINGSPERIODEN

* Selv om det ikke er noen forskuddsskatt og folketrygd i 

Australia, vil du være ansvarlig for skatt for matchende 

aksjer, og dette bør være angitt på din personlige 

Matchende aksjer tildelt - brutto

(forutsatt at alle Kjøpte Aksjer holdes til slutten 

av Investeringsperioden)

Matchende aksjer tildelt - netto

Hvis Nick har kombinert skatt og 

folketrygdsavdrag på 26% (faktisk skatt kan 

variere), gjelder dette for de Matchende aksjene

TOTALT AKSJER EID VED SLUTTEN AV 

INVESTERINGSPERIODEN

Planbidrag etter at valutakursen er inkludert, 

forutsatt at £ 1 = $ 1,80 

Aksjepris på kjøpsdato

Aksjer kjøpt i måned*

Aksjer kjøpt i Plan-år

 (forutsatt at aksjepris og inntjening forblir de 

samme)

Planbidrag etter at valutakursen er inkludert, 

forutsatt at £ 1 = € 1,16

Aksjepris på kjøpsdato

Aksjer kjøpt i måned*

Aksjer kjøpt i Plan-år

 (forutsatt at aksjepris og inntjening forblir de 

samme)

Matchende aksjer tildelt - brutto

(forutsatt at alle Kjøpte Aksjer holdes til slutten 

av Investeringsperioden)

Betaling etter skatt og 

Aksjeplanbidrag (8% av 

ENDELIG NETTOLØNN

Total Planbidrag per månedTotal Planbidrag per måned

Betaling etter skatt og andre fradrag

Aksjeplanbidrag (2% av bruttolønn)

ENDELIG NETTOLØNN

Eksempel månedlig betalt ansatt i Australia:

Jennifer har bestemt seg for å investere 10% i Planen

 Hun blir betalt månedlig og tjener det samme hver 

måned.

Siden hennes bidrag trekkes fra i australske dollar, blir 

hennes bidrag konvertert til pund sterling (GBP) før kjøpet.

Eksempel månedlig betalt ansatt i Irland:

Linda har bestemt seg for å investere 5% i Planen

 Hun blir betalt månedlig og tjener det samme hver måned.

Siden hennes bidrag trekkes fra i euro, blir hennes bidrag 

konvertert til pund sterling (GBP) før kjøpet.

Eksempel ansatt betalt annenhver uke i Canada:

Nick har bestemt seg for å investere 6% i Planen

 Han blir betalt annenhver uke og tjener det samme hver 

lønnsutbetaling.

Ettersom hans bidrag er trukket fra i canadiske dollar, vil hans 

bidrag bli konvertert til pund sterling (GBP) før kjøpet.

*vennligst vær oppmerksom på at noen måneder kan 

inneholde tre betalingsperioder

Brutto grunnlønn

Skatt og andre fradrag

Bruttolønn

Skatt og andre fradrag
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5. Kjøpe aksjer 

5.1. Hva gjør lønnsavdelingen med mitt bidrag? 

Alle bidrag vil bli utbetalt til Computershare, Plan-administratoren 

på månedlig basis, uavhengig av frekvensen av lønnsperioder.  

Computershare vil holde bidragene i en ikke-rentebærende 

bankkonti inntil kjøpsdatoene, da aksjene blir kjøpt på det åpne 

markedet. I Australia vil disse beløpene settes inn på en spesiell 

formålskonto med et australsk innskuddsinstitusjon til å bli brukt til 

å kjøpe aksjer. 

5.2. Hvem kjøper aksjene? 

Computershare vil kjøpe aksjene på dine vegne; disse er dine kjøpt 

aksjer.  

5.3. Hvor ofte vil aksjene bli kjøpt? 

Aksjer vil bli kjøpt i ti avdrag over en 12 måneders periode 

("Kjøpsperioden").   

Kjøpstidsplanen vil være tilgjengelig via 

www.woodplc.com/employeeshareplan    

5.4. Når vil det første kjøpet av aksjer utføres? 

Det første kjøpet vil bli gjort april 2020 for planen i 2020/21. En full 

tidsplan av kjøpene blir publisert på nettstedet 

www.woodplc.com/employeeshareplan   

5.5. Hva vil bli vist på våre lønnsslipper? 

Bidrag til å kjøpe aksjer i Planen vises som et fratrekk i 

utbetalingen etter skatt. 

5.6. Hvilken pris vil jeg kjøpe aksjer for? 

Aksjene vil bli kjøpt på bestemte datoer som vil bli kommunisert til 

deg i starten av påmeldingsperioden, du vil finne informasjon om 

datoer for 2020 på nettstedet:  

www.woodplc.com/employeeshareplan.    

Kjøpesummen vil være den gjennomsnittlige prisen i den perioden 

aksjene vil bli kjøpt.  På grunn av beskaffenheten av handel på 

børsen, vil aksjekursen svinge fra en kjøpsdato til den neste.  

Derfor vil antall aksjer du får ved hver kjøpsdato for ditt bidrag 

variere.   Ikke glem at hvis du får betalt i en annen valuta enn 

pounds sterling, vil også valutakursen påvirke antall aksjer kjøpt i 

henhold til Planen. 

5.7. Vil mitt investeringsbeløp kjøpe flere eller færre aksjer 

hver kjøpsdato avhengig av aksjekursen? 

Ja, det er riktig.  Hvis aksjekursen er lavere vil investeringsbeløpet 

kjøpe flere aksjer, dersom aksjekursen er høyere vil 

investeringsbeløpet kjøpe færre aksjer.  Husk at eventuelle 

valutakurssvingninger vil også ha en innvirkning på antall aksjer 

investeringsbeløpet vil kjøpe. 

5.8. Hva skjer med mine bidrag hvis jeg avslutter 

arbeidsforholdet med Wood før neste kjøpsdato? 

Ditt endelige kjøp vil bli utført med ditt siste bidrag med mindre 

du spesifikt ber om tilbakebetaling. Administrative prosesser av 

kjøpet begynner i den første uken i måneden, avbestillinger etter 

dette tidspunktet vil ikke bli refundert.  

5.9. Vil jeg bli informert om antall aksjer som er kjøpt på 

mine vegne? 

Du vil kunne få tilgang til alle dine detaljer fra Plan-

administratorens, Computershares, utpekte nettsted som vil 

registrere antall aksjer som er kjøpt på dine vegne.   

5.10. Hva skjer hvis mitt bidrag ikke kjøper et heltall av aksjer? 

Der ditt bidrag ikke kjøper en hel aksje, vil en brøkdel av en aksje 

kjøpes på dine vegne av Computershare.   

5.11. Hva skjer med de kjøpte aksjene etter at de har blitt 

kjøpt? 

Computershare vil holde alle kjøpt aksjer på dine vegne på en 

dedikert, sikker nettkonto. 

5.12. Vil de kjøpte aksjene holdes i mitt navn? 

Kjøpte aksjer vil bli holdt i en forvalterkonto ved Computershare, 

hvor du vil bli oppført som den reelle eieren. 

5.13. Hvorfor er aksjer holdt i en forvalterkonto? 

Forvalterkontoen gir deg enkel tilgang til transaksjonstjenesten.  

De fleste globale aksjeplaner blir drevet gjennom en lignende type 

ordning. 

5.14. Hvor lenge må jeg holde mine kjøpt aksjer for å motta 

mine samsvarsaksjer? 

På slutten av kjøpsperioden (det første året av Plan-syklusen, når 

du utfører kjøp), må du holde dine kjøpte aksjer i ytterligere 12 

måneder for å få samsvarsaksjer, dette er kjent som "holding-

perioden".    

5.15. Kan jeg overføre kjøpt aksjer til et medlem av min 

familie eller et fond? 

Nei, du kan ikke foreta overføringer direkte fra din aksjeplankonto 

hos Computershare til et medlem av familien eller et fond. Hvis du 

ønsker å gjøre dette må du først overføre aksjer til et aksjesertifikat 

i ditt eget navn, så må du finne en megler for å deretter overføre 

disse. Dette ville være på egen kostnad. Du vil heller ikke motta 

samsvarsaksjer på disse hvis du overfører dem før slutten av 

eierperioden.  Det bør bemerkes at bare hele tall av aksjer kan 

overføres til et aksjesertifikat, hvis du holder en brøkdel av en aksje 

vil verdien av denne aksjen bli levert til deg i kontanter på 

tidspunktet for overføringen.  

5.16. Kan jeg selge mine Kjøpte Aksjer når som helst? 

Ja, men vær oppmerksom på Wood Share Dealing Policy (Wood 

Aksjehandelpolicy) som du finner på Woods intranett eller 

Computershare-nettstedet. Hvis du selger Kjøpte Aksjer i 

Investeringsperioden, vil du miste retten til å motta Matchende 

Aksjer for de Kjøpte Aksjene du selger. Din Computershare-konto 

adskiller dine aksjer i tre grupper: 

• Tilgjengelig uten restriksjoner 

Dette er aksjer som du har kjøpt, som har blitt holdt i en 

tilstrekkelig periode, matchende aksjer som er utstedt til deg eller 

utbytteaksjer. 

 

• Tilgjengelig med restriksjoner 

Dette er aksjer som du har kjøpt, men som fortsatt er gjenstand for 

en investeringsperiode. Du kan fortsatt selge disse, men du vil 

dermed miste matchende aksjer. 

 

• Begrensede aksjer 

Disse er matchende aksjer som ennå ikke har nådd deres 

utgivelsesdato, og er avhengig av å fortsette å beholde de 

tilknyttede kjøpte aksjene..  

http://www.woodplc.com/employeeshareplan
http://www.woodplc.com/employeeshareplan
http://www.woodgroup.com/employeeshareplan
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5.17. Hvordan kan jeg selge mine kjøpte aksjer? 

Du kan selge dine Kjøpte Aksjer gjennom den nettbaserte 

handelsportalen som tilbys av Computershare.  Det er en 

salgstransaksjonsavgift som for øyeblikket er 0,2% (£11,25 

minimum avgiftspliktig), som vil bli trukket fra eventuelle inntekter.   

5.18. Kan jeg kjøpe aksjer i andre selskaper gjennom min 

online konto? 

Nei, kun Wood aksjer kan kjøpes gjennom Planen og din online 

konto. 

 

5.19. Kan jeg selge mine kjøpte aksjer eller samsvarsaksjer 

utenfor Planen? 

Hvis og når du bestemmer deg for å selge kjøpte aksjer eller 

samsvarsaksjer, må du gjøre det gjennom den elektroniske 

handelsordningen som er levert av Computershare. Disse aksjene 

vil bli solgt på London Stock Exchange. 

5.20. Når jeg selger aksjene mine, hvilke aksjer selges først, og 

hvordan kan jeg se basiskostnaden til disse aksjene i forhold til 

kapitalgevinster? 

Aksjer selges på en første inn første ut basis, med de kjøpte 

aksjene og tilsvarende matchende aksjer som selges først, dersom 

aksjer uten restriksjoner selges. Dersom begrensede aksjer selges, 

selges de eldste kjøpte aksjene først. 

Når det gjelder å beregne basiskostnaden for aksjene, kan denne 

informasjonen vises fra din online Computershare-konto, men 

krever litt beregning. Fanen Transaksjonshistorikk kan brukes til å 

se hvilke aksjer som er solgt ved å beregne hvilke aksjer som ble 

ubegrenset først; Denne informasjonen kan eksporteres til 

regneark og er vist i henhold til dato. Når du har beregnet hvilke 

aksjer som er solgt, kan prisen på disse aksjene bli funnet i fanen 

Holdingsinformasjon i online-kontoen. Denne informasjonen kan 

igjen eksporteres til regneark. 

6. Eierperiode 

6.1. Hva er en eierperiode? 

På slutten av kjøpsperioden, må kjøpte aksjer holdes i ytterligere 

12 måneder, hvis du ønsker å motta samsvarsaksjer.  Dette er kjent 

som "Eierperioden", du kan finne mer informasjon om datoer for 

2019 på nettstedet www.woodplc.com/employeeshareplan.   På 

slutten av eierperioden vil alle kjøpte aksjer som holdes bli 

"matchet" på en "en for to"-basis.    

6.2. Kan jeg selge mine kjøpte aksjer i eierperioden? 

Ja, men vær oppmerksom på konsernets aksjehandelspolitikk som 

du finner på Wood s intranett eller Computershare nettstedet.  

Hvis du selger kjøpte aksjer i eierperioden vil du miste retten til å 

motta samsvarsaksjer i forhold til de kjøpte aksjene du selger.  

6.3. Vil jeg kunne motta Matchende Aksjer hvis jeg forlater 

ansettelse med Wood i løpet av Investeringsperioden? 

Din berettigelse til å motta Matchende Aksjer vil avhenge av 

årsaken til hvorfor du forlater oss; Tabellen under viser noen 

forskjellige forlatelsesscenarier. Eventuelle gjeldende Matchende 

Aksjer vil bli utgitt til deg når du slutter, og dine kjøpte aksjer vil 

ikke lenger være begrenset. I visse jurisdiksjoner kan dette variere 

på grunn av lovgivningen, og du vil bli informert om dette er 

tilfelle. 

 

 

Årsak til utmelding 

Berettiget til å 

motta 

samsvarsaksjer? 

Resignasjon/oppsigelse/avskjedigelse Nei 

Gjensidig avtale om årsaken er 

resultatavhengig 
Nei 

overflødighet Ja 

Død/uførhet/alvorlig skade/sykdom Ja 

Salg av virksomhet Ja 

Gjensidig avtale om årsaken er ikke 

resultatavhengig 
Ja 

 

6.4. Hva skjer på slutten av eierperiode? 

På slutten av eierperioden, vil antall kjøpte aksjer du holder brukes 

til å beregne antall samsvarsaksjer du vil motta.  Du vil motta én 

matchende aksje for hver andre kjøpte aksje du holder, underlagt 

eventuell gjeldende skatt og sosialtrygd. 

6.5. Hva skjer hvis jeg ikke lenger eier kjøpte aksjer på slutten 

av eierperioden? 

Du vil ikke motta noen samsvarsaksjer. 

7. Samsvarsaksjer 

7.1. Hva skjer når aksjene er matchet? 

Så snart noen kjøpte aksjer er matchet, innvinnes samsvarsaksjer 

umiddelbart, i henhold til lokale skatteregler.  Dette betyr at alle 

aksjer, kjøpte aksjer pluss samsvarsaksjer kan selges.  Du vil være i 

stand til å selge dem, selge noen av dem, eller fortsette å holde 

dem på din individuelle konto med Computershare.   

7.2. Hvor mange aksjer vil jeg ha rett til å motta? 

Du vil motta en samsvarsaksje for hver to kjøpte aksjer du holder 

på slutten av hver eierperiode.  Dette betyr at for hver to aksje i 

aksjekontoen, vil Wood gi en gratis; så, i hovedsak, kjøp to, få en 

gratis (med forbehold om eventuelle avgifter og trygd).  Dette er 

kjent som samsvarsforholdet. 

7.3. Kan selskapet endre den forholdsmessige delen til 

Matchende Aksjer? 

Ja, hvert Plan-år vil Wood bestemme forholdet mellom Matchende 

Aksjer og kommunisere det i løpet av innmeldingsperioden.  

7.4. Er samsvarsaksjer skattepliktig? 

Generelt må en betale skatt, men dette avhenger av dine 

individuelle skatteomstendigheter.  Der det er aktuelt, vil du være 

ansvarlig for fradrag for inntektsskatt (og trygd/folketrygd) på 

noen, eller alle, av samsvarsaksjene.  I land hvor vi har et ansvar for 

skattetrekk og eller fratrekk for trygd fra samsvarsaksjer, vil dette 

bli gjennomført på slutten av eierperioden og dermed levere et 

netto antall samsvarsaksjer til kontoen din.  Skatt og 

arbeidsgiveravgift/trygdeprisene vil variere fra land til land, og 

person til person. Referer til skatteveiledning for ditt land for mer 

informasjon.  Det er ditt ansvar å sørge for at du har betalt nok 

skatt.  Se også eksemplet i kapittel 3. 

Hvis du er en amerikansk skattyter (uavhengig av hvor du er 

ansatt), oppfordres du sterkt til å informere arbeidsgiveren om din 

http://www.woodgroup.com/employeeshareplan
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skattebetalerstatus i USA, og å snakke med dine skatterådgivere 

om din skattebehandling. 

7.5. Hvis jeg selger mine kjøpte aksjer, vil jeg fortsatt motta 

samsvarsaksjer? 

Du vil bare motta samsvarsaksjer hvis du har kjøpt aksjer i din 

individuelle konto på slutten av eierperioden. Hvis du selger en 

andel av dine kjøpte aksjer, vil du miste retten til å motta de 

tilsvarende samsvarsaksjene knyttet til andelen du har solgt. 

7.6. Når blir de Matchende Aksjene tildelt? 

Matchende Aksjer vil bli tildelt ved utgangen av 

Investeringsperioden. Hvis det vil bryte med noen lov eller forskrift 

for å avgjøre en Matchende Aksje-tildeling i aksjer, eller hvor 

selskapet på grunn av en eller annen praktisk grunn besluttet at 

det ville være for vanskelig å gjøre opp i aksjer, vil det bli gjort opp 

i kontanter i stedet for aksjer. 

Vi kan også endre den Matchende datoen for administrative formål 

for å sikre at lønnslisten datoer er oppfylt. Hvis det er en endring i 

den Matchende datoen, blir du informert om dette. På samme 

måte, hvis det er en regulatorisk begrensning på oss i forhold til å 

ha matchende aksjer på en bestemt dato, vil de tilsvarende aksjene 

bli utgitt så snart som mulig, og du vil bli informert om en slik 

endring.      

7.7. Må jeg holde mine samsvarsaksjer for en periode etter at 

de har blitt gjort tilgjengelig for meg? 

Nei, samsvarsaksjer vil bli tilgjengelig umiddelbart etter slutten av 

eierperioden som betyr at du kan selge alle eller noen av 

samsvarsaksjene etter at de har blitt tildelt til deg, i henhold til 

aksjeomsetningsrestriksjoner. 

8. Flyttende medarbeidere 

8.1. Jeg flytter – er det noe jeg må gjøre i forhold til min 

deltakelse i Planen? 

Før du flytter, må du informere din nåværende lønnsavdeling og 

din nye lønnsavdeling hvis kvalifisert, din People & Organisation 

(P&O)-kontaktperson skal være i stand til å hjelpe til med denne 

prosessen. 

8.2. Hvis jeg flytter under kjøps- eller eierperioden, hvor vil 

mine samsvarsaksjer bli beskattet? 

Hvis du er en mobil medarbeider, noe som betyr at du er basert i 

ulike jurisdiksjoner i løpet av din ansettelse, blir du sterkt 

oppfordret til å informere arbeidsgiveren og å snakke med din 

personlige skattemessige rådgiver om skattebehandlingen. 

Vennligst henvis til skatteveiledningen for de to landene du har 

flyttet mellom for noen veiledning.    

9. Midlertidig permisjon 

9.1. Kan jeg fortsette å delta mens jeg er på midlertidig 

permisjon (for eksempel fødselspermisjon/foreldrepermisjon, 

sykefravær, langtidspermisjon, sabbatsår)? 

Ja.  Bidragene vil fortsette så lenge du mottar lønn.  Hvis du ikke 

mottar lønn, vil alle bidrag stoppe men du vil fortsatt delta i 

Planen.     

9.2. Kan jeg melde meg på mens jeg er på ulønnet permisjon? 

Ja, du kan velge å bli med i planen.  Hvis du ikke mottar lønn vil 

imidlertid alle bidrag til Planen stoppe, og ingen kjøp vil være 

mulig for den tiden.  Så snart du begynner å motta betalinger via 

lønn, vil dine bidrag og innkjøp starte igjen. 

9.3. Hvis jeg er på midlertidig eller ulønnet permisjon i løpet 

av eierperioden vil mine samsvarsaksjer reduseres? 

Samsvarsaksjer er basert på antall kjøpte aksjer du har i din 

individuelle konto på slutten av eierperioden. 

9.4. Jeg er klassifisert som en EBA-ansatt i Australia og er i 

ferd med å ta min langtidspermisjon fra bærbar konstruksjon, 

kan jeg fortsatt sette inn bidrag til de aksjeplanen for 

medarbeidere under noe av denne permisjonen? 

Nei, dette er fordi fondet for langtidspermisjonen fra bærbar 

konstruksjon betaler deg direkte, ikke Wood og under denne 

permisjonen vil bidragene bli midlertidig stoppet.  Når du kommer 

tilbake fra permisjon og mottar lønn fra Wood vil dine bidrag. 

10.  Avslutning av arbeidsforhold 

10.1. Jeg avslutter arbeidsforholdet hos Wood, vil jeg fortsatt 

være i stand til å bidra til Planen etter at jeg har sagt opp? 

Nei, du må være en nåværende ansatt i et Wood-selskap. 

10.2. Hvis jeg sier opp før slutten av eierperioden, mister jeg 

min rett til å motta samsvarsaksjer? 

Om du er kvalifisert til å motta samsvarsaksjer avhenger av årsaken 

til at du avslutter arbeidsforholdet.  Planens regler avgjør om du 

fortsatt vil være i stand til å motta dine samsvarsaksjer dersom du 

sier opp, avhengig av omstendighetene av oppsigelsen.  Tabellen 

under viser de ulike årsakene og berettigelse til å motta 

samsvarsaksjer.   

Årsak til utmelding Berettiget til å motta 

samsvarsaksjer? 

Resignasjon/oppsigelse/avskjedigelse Nei 

Gjensidig avtale om årsaken er 

resultatavhengig 

Nei 

overflødighet Ja 

Død/uførhet/alvorlig skade/sykdom Ja 

Salg av virksomhet Ja 

Gjensidig avtale om årsaken er ikke 

resultatavhengig 

Ja 

 

10.3. Jeg blir sagt opp. Vil jeg miste min rett til å motta 

Matchende Aksjer?  

Nei, du vil beholde din berettigelse til å motta matchende aksjer. 

De matchende aksjene vil bli utgitt til deg etter at arbeidet er 

avsluttet.   

10.4. Jeg går av på pensjon. Mister jeg min rett til å motta 

Matchende Aksjer? 

Du vil motta dine Matchende Aksjer når du har pensjonert deg, og 

ditt siste kjøp er behandlet basert på antall Kjøpte Aksjer du 

holder. 

10.5. Selskapet jeg jobber for, blir solgt. Vil jeg miste min rett 

til å motta Matchende Aksjer? 

Du vil motta dine Matchende Aksjer når du har forlatt Wood basert 

på antall Kjøpte Aksjer du holder. 

10.6. Jeg sier opp.  Vil jeg miste mine kjøpte aksjer?  Vil jeg 

miste min rett til å motta samsvarsaksjer? 
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Du vil ikke miste kjøpte aksjer – disse er dine.   Du vil miste retten 

til å motta samsvarsaksjer.   

10.7. Har jeg fortsatt tilgang til min Computerhare-konto etter 

at jeg ikke arbeider der lengr? 

Ja, du har fortsatt tilgang til kontoen din når du ikke arbeider der 

lengre. Det er ingen tidsbegrensning på hvor lenge du skal 

fortsette å beholde aksjene dine.   

For å forhindre tilgangsproblemer etter at du har sluttet, bør du 

logge inn på kontoen din og oppdatere informasjonen under Min 

profil til en personlig e-postadresse. 

11. Å være en aksjonær 

11.1. Hva er utbytte? 

Utbytte er fordelingen av en del av et selskaps netto overskudd, 

utbetalt til aksjonærene for å ha investert i selskapet.  Aksjonærer 

må være registrert som eier av aksjer på en dato fastsatt av 

selskapet (registreringsdatoen) for å motta utbytte. 

11.2. Vil jeg motta utbytte på mine kjøpte aksjer? 

Ja.  Siden du vil være en aksjonær vil du tjene utbyttebetalinger på 

alle aksjer som du eier.  Etter utløpet av eierperioden vil du også 

tjene utbyttebetalinger på samsvarsaksjer som du fortsatt holder.  

Som aksjonær vil du ha rett til å motta utbytte som utbetales på 

aksjene mens du eier dem. 

11.3. Vil utbyttet bli utbetalt som kontanter? 

Avhengig av lokal lovgivning i landet du bor i, kan du bli tildelt 

utbytte kontant eller i form av flere aksjer. Utbytte tildelt i aksjer 

legges til din online aksjekonto som ubegrensede aksjer. 

11.4. Vil utbyttet bli skattepliktig? 

Generelt må en betale skatt, men dette avhenger av dine 

individuelle skatteomstendigheter.  Selv om utbyttet er betalt i 

aksjer, er verdien underlagt inntektsskatt.  Referer til lokal 

skatteveiledning for den spesifikke skattemessige behandlingen. 

11.5. Når blir utbyttet utbetalt? 

Wood betaler ut normalt utbytte to ganger i året. 

11.6. Får jeg samsvarsaksjer på utbytteaksjer? 

Nei. 

11.7. Er det noen restriksjoner på utbytteaksjer?  

Nei. Du kan handle tildelte aksjer som utgjør utbytte så snart de er 

tilgjengelige for deg. 

11.8. Vil jeg ha en avstemning om aksjonærforhold? 

Ja, vil du være i stand til å avgi stemme ved fullmakt via 

Computershare.  Før en eventuell stemmegivningshendelse, vil du 

bli sendt informasjon om hvordan du kan ta del i 

aksjonærstemmene.  Proxy betyr bare at du stemmer via en 

tredjepart, som i dette tilfellet er Computershare.  Computershare 

vil samle alle stemmene som er mottatt og legge inn stemmene i 

tide for den ordinære generalforsamlingen (GF). 

11.9. Er det noen restriksjoner på videresalg? 

Aksjene du får ved oppgjøret av dine tildelinger, kan være 

underlagt restriksjoner på overføring og videresalg i din lokale 

jurisdiksjon. Aksjene kan ikke bli tilbudt, solgt, annonsert eller på 

annen måte markedsført under omstendigheter som kan utgjøre 

noen form for offentlig tilbud for sikkerhet, med mindre unntak 

gjelder. 

12. Generelt 

12.1. Hvordan kan jeg holde oversikt på hvor mange kjøpte 

aksjer jeg har? 

Din individuelle nettkonto med Computershare, Plan-administrator 

vil ha opplysninger om alle dine aksjer i henhold til Planen.  For å 

få tilgang til nettstedet vil du måtte ha påmeldingsnummeret og 

PIN-koden som vil bli sendt til deg av Computershare.  Nettstedet 

er www.computershare.com/woodshareplans 

12.2. Jeg godkjente ikke at mine personlige data ble sendt til 

Computershare? 

Vi gjør visse personlige opplysninger tilgjengelig for tredjeparter 

slik som Computershare, som tilbyr en tjeneste til oss som er for 

vårt legitime forretningsformål. I dette tilfellet administrerer 

Computershare alle Wood-aksjeplaner, inkludert en 

registreringsfasilitet. Dataene vi gir dem er på et grunnlag som 

betyr at dette er nødvendig informasjon for dem og blir jevnlig 

vurdert for å sikre at vi bare gir det som kreves. Vennligst se Wood 

Globale Datapersonvernmelding for Arbeidere (Wood Global Data 

Privacy Notice for Workers). 

12.3. Hvis jeg ikke registrerer meg, vil Computershare beholde 

mine personlige data? 

Nei, etter registreringsprosessen blir alle ubrukte 

innmeldingskontoer slettet fra Computershares servere. 

12.4. Jeg har mistet mitt påmeldingsnummer.  Hvor kan jeg få 

denne informasjonen? 

Ta kontakt Computershare på wood@computershare.co.uk for å få 

påmeldingsnummeret ditt. 

12.5. Jeg har glemt PIN-koden.  Hvordan får jeg en ny PIN-

kode? 

Ta kontakt med Computershare på: 

 wood@computershare.co.uk  

Hvis du tidligere har brukt Computershare-nettsiden for andre 

planer, kan du skrive inn SRN eller påmeldingsnummeret på 

innloggingssiden for medlemmer og velg "Glemt PIN-koden" fra 

hovedmenyen.  Du vil bli bedt om å svare på 

sikkerhetsspørsmålene.  Hvis du svarer på spørsmålene riktig, vil du 

være i stand til å lage en ny PIN-kode. 

12.6. Hvordan kontakter jeg Plan-administrator, 

Computershare? 

Du kan kontakte Computershare ved å sende en e-post til 

wood@computershare.co.uk.  Alternativt kan du kontakte dem på 

telefon ved hjelp av tallene som følger med i påmeldingspakken. 

12.7. Hvor kan jeg finne ut mer? 

Der er en kort animert film og annen informasjon tilgjengelig på 

www.woodplc.com/employeeshareplan. Eventuelle andre spørsmål 

kan sendes til shareplan@woodplc.com    

Dette dokumentet er kun ment som informasjon, og det 

inneholder ikke investeringsråd. Det utgjør ikke et tilbud om å 

selge eller en oppfordring til å kjøpe aksjer i John Wood Group 

PLC, det er heller ikke en invitasjon til å bli med Wood 

Aksjeplan for medarbeidere ("Planen").  

Du bør lese hele dokumentasjonen for din relevante plass, som 

er tilgjengelig online på 

www.woodplc.com/employeeshareplan før du tar noen 

beslutning om å delta i Planen.    

http://www.computershare.com/woodshareplans
mailto:wood@computershare.co.uk
mailto:wood@computershare.co.uk
http://www.woodplc.com/employeeshareplan
mailto:shareplan@woodplc.com
http://www.woodplc.com/employeeshareplan
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Hvis du er i tvil om hva du bør gjøre anbefales det at du søker 

ditt eget økonomiske råd fra en hensiktsmessig autorisert 

uavhengig finansiell rådgiver.  

 

 


