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Este guia tem como objetivo ajudar você a entender como 

funciona o Plano e os pontos essenciais relativos a uma 

atribuição dentro do Plano. 

Todos os detalhes estão definidos nas Regras do Plano e nos 

Termos e Condições do Plano, cuja cópia está disponível em 

www.woodplc.com/employeeshareplan  

Na eventualidade de haver algum conflito entre este guia e as 

Regras ou qualquer legislação relevante, as Regras ou a 

legislação relevante prevalecerão. 

1. O que é o Plano de Ações para 

Colaboradores? 

1.1. O que é uma ação? 

Uma ação é uma unidade de propriedade de uma empresa.  Se 

possuir ações em uma empresa, possui uma parte dessa empresa e 

é um acionista. 

1.2. O que é o Plano de Ações para Colaboradores da Wood? 

O Plano de Ações para Colaboradores (o «Plano») é sua 

oportunidade de adquirir ações no John Wood Group PLC («Wood» 

ou a «Empresa») através de seu salário, desde que satisfaça alguns 

critérios, e de receber uma ação gratuita («equivalente») da Empresa 

em troca de cada duas ações adquiridas. 

1.3. Quais as vantagens do Plano de Ações para 

Colaboradores?  

O Plano oferece aos colaboradores elegíveis a oportunidade de 

comprarem ações da Wood através de deduções no salário. Sob 

reserva de permanecerem na Wood e deterem as Ações Adquiridas, 

os colaboradores podem receber ações correspondentes adicionais 

da Empresa. 

1.4. Como funciona o Plano?  

Os colaboradores decidem quanto querem investir no Plano 

durante o período de inscrição.  Pode variar entre 1% e 10% do 

salário base bruto anual.  Em seguida, são feitas deduções de cada 

salário/período de pagamento.  Estas deduções após impostos são 

usadas para adquirir ações da Wood em nome do colaborador 

(«Ações Adquiridas»).  As ações adquiridas são guardadas em 

contas online, seguras e individuais, dos colaboradores, com nosso 

Administrador do Plano, a Computershare; as ações podem ser 

vendidas online, em qualquer altura, de acordo com a Política de 

Negociação de Ações da Empresa, que você poderá encontrar em 

www.woodplc.com/employeeshareplan.  Os colaboradores devem 

manter estas Ações Adquiridas durante um período de tempo 

específico (o «Período de Detenção»); no final deste, a Wood 

recompensará o colaborador com uma ação por cada três ações que 

este possua nesse momento (as «Ações Equivalentes»). 

1.5. Quais as vantagens para mim?  

Primeiro, o Plano oferece uma forma simples de investir em ações e 

de receber uma ação equivalente por parte da empresa.  

Acreditamos que a maior parte dos colaboradores ficará mais 

satisfeita com seu trabalho se sentir que está contribuindo para o 

sucesso geral da Empresa. Ter uma participação acionária em nosso 

futuro aumentará o sentimento de propriedade e inclusão. 

1.6. Quais as vantagens para a Wood?  

Queremos oferecer a nossos colaboradores a oportunidade de 

investir na Wood, o que fomentará uma maior detenção de ações.  

Em reconhecimento deste investimento, a Wood oferecerá uma 

ação equivalente pelas Ações Adquiridas, tendo em consideração o 

Período de Detenção.  A ação equivalente é uma ação grátis 

oferecida pela Empresa em troca de cada duas ações adquiridas.    

O plano sustenta nosso objetivo de ser um empregador de eleição 

e melhora as vantagens que oferecemos, o que nos permite ser mais 

competitivos. 

1.7. O Plano não tem riscos? 

Não. O valor das ações que você compra através do Plano pode 

subir ou baixar e as taxas de câmbio podem variar.  Você deve ter 

isto em consideração antes de se inscrever no Plano.  Todas as ações 

são negociadas em libra esterlina na Bolsa de Valores de Londres e, 

por isso, você pode ser negativamente afetado se a taxa de câmbio 

de sua moeda local estiver em desvantagem em comparação com a 

libra; isto pode prejudicar seu investimento. 

1.8. Tenho de investir em ações da Wood? 

A decisão de participar no Plano é inteiramente pessoal e voluntária 

e não terá qualquer repercussão em seu emprego.  

 

1.9. Terei algum benefício fiscal por participar do Plano? 

Não. Todas as deduções serão feitas a partir do salário após 

impostos e não terá benefícios fiscais.  Além disso, todas as 

vantagens decorrentes do Plano serão tributadas em conformidade; 

isto inclui todas as Ações Equivalentes que podem estar sujeitas a 

impostos sobre o rendimento e/ou contribuições para a Segurança 

Social.  Os detalhes específicos da tributação dependem de sua 

jurisdição local e de suas circunstâncias pessoais. Se você precisar 

de aconselhamento em relação a sua situação fiscal, recomendados 

que contate seu consultor fiscal ou financeiro independente.  

1.10. A Wood faz isto para angariar fundos? 

Não. A Lei de Valores Mobiliários de algumas jurisdições, como a 

dos Estados Unidos, não permite que a Wood venda ações para 

mobilizar capitais e, ao mesmo tempo, beneficiar de uma isenção de 

determinados requisitos das leis de valores mobiliários para estes 

http://www.woodgroup.com/employeeshareplan
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tipos de acordos.  Nos EUA, a Wood propõe o Plano a seus 

colaboradores como um «plano de benefícios compensatórios».  

O Plano não foi autorizado ou aprovado em quaisquer autoridades 

de valores mobiliários competentes e pode ter sido oferecido de 

acordo com uma isenção de registro em sua jurisdição. Os 

organismos reguladores em sua jurisdição não aceitam qualquer 

responsabilidade pela exatidão e integralidade das declarações e 

informações contidas nos documentos do plano e também não 

assume qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente 

da confiança no todo ou parte do conteúdo dos documentos do 

plano.             

1.11. A Empresa pode me aconselhar sobre a participação no 

Plano? 

Não. Se você precisar de aconselhamento, deverá contatar um 

consultor independente.  Todos os custos relacionados com este 

aconselhamento serão por sua conta. A Wood não pode aconselhar 

você em relação a sua participação. 

1.12. Por que a Wood não aproveita os planos de ações 

fiscalmente favoráveis que podem estar disponíveis em 

diferentes países?  

Queremos apresentar um Plano de Ações para Colaboradores 

simples e consistente.  Os diferentes regimes fiscais criam maior 

complexidade e gerenciamento.  No entanto, nós nos 

comprometemos em avaliar esta situação, com base no feedback 

dos colaboradores, após alguns anos de funcionamento do Plano.  

A Wood não beneficia de quaisquer benefícios fiscais de 

empregador. 

1.13. O Plano de Ações para Colaboradores está associado a 

algum plano de reforma, como o plano 401(k) ou o GPP? 

Não, não há qualquer associação aos planos de reforma oferecidos 

pela Wood. O Plano é uma oferta à parte e os colaboradores podem 

escolher participar ou não. 

1.14. O Plano de Ações para Colaboradores está associado a 

alguma Conta Poupança Individual (ISA) de Valores 

Mobiliários do Reino Unido? 

Não, não há qualquer associação entre o Plano e os produtos ISA. 

Se você quiser comprar ações da Wood através de sua Conta 

Poupança Individual (ISA), isto seria um acordo separado e sem 

ligação ao Plano. 

1.15. Quais as eventuais implicações de fazer investimentos 

estrangeiros? 

Serão criadas contas de ações de acordo com sua localização e serão 

mantidas em uma das três localizações.  Consulte a tabela abaixo 

para ver onde serão mantidas suas ações.  Se você precisar de 

aconselhamento sobre os investimentos estrangeiros, deverá 

contatar um consultor financeiro independente por sua conta. 

País de 

participação 

Ações detidas por País onde as 

ações são detidas 

EUA EUA por Computershare 

Trust Company, América do 

Norte (CTCNA) 

EUA 

Austrália Austrália por 

Computershare Plan 

Managers Pty Ltd e CPU 

Share Plans Pty Ltd 

Austrália 

Reino Unido e 

resto do mundo 

Reino Unido por 

Computershare Investor 

Services PLC 

Reino Unido 

 

1.16. Quais são as despesas administrativas? 

A Wood cobrirá as despesas administrativas e o custo de adquirir 

ações, como a corretagem, mensalmente.  Contudo, haverá um 

custo para os colaboradores quando optarem por vender quaisquer 

ações. Abaixo temos uma lista de despesas: 

Atividade Taxa 

Taxa de venda de ações 0,2% sujeito a um mínimo de 

11,25£ 

Taxa de transferência 

eletrônica 

9£ por transação 

 

1.17. Quem pode participar? 

Todos os colaboradores, incluindo os colaboradores com contrato 

por prazo determinado, podem participar do Plano se estiverem 

empregados desde o dia 1º de novembro do ano anterior; Seu 

salário, país de residência e país onde trabalham (e estado, dentro 

dos EUA) também devem estar incluídos no plano no início do ano 

de inscrição no Plano.  Se seu salário e/ou país forem incluídos no 

plano no meio do ano, será estabelecida uma data limite de 

elegibilidade para essa implementação particular. 

Para que não restem dúvidas, os contratantes não são elegíveis para 

participar. 

No endereço abaixo está disponível uma lista dos salários, países e 

estados elegíveis: www.woodplc.com/employeeshareplan  

1.18. Que países e estados estão abrangidos? 

O Plano é oferecido na Austrália, Azerbaijão, Brasil, Canadá, Chile, 

Emirados Árabes Unidos, Espanha, EUA (excluindo Califórnia e 

Oregon), França, Índia, Itália, Malásia, Noruega, República da Irlanda, 

Cingapura, Tailândia e Reino Unido.  Implementaremos o Plano em 

outras localizações e/ou jurisdições assim que possível.  A 

implementação em qualquer país está sujeita às devidas diligências 

legais e tributárias. 

1.19. Há um tempo mínimo de anos de serviço para participar 

do Plano? 

Sim, você deve estar empregado em 1º de novembro do ano 

anterior.  Para o Plano de 2020, isto significa 1º de novembro de 

2019.  

Se você se inscrever no Plano durante uma das implementações 

faseadas, esta data pode variar e será confirmada durante a inscrição 

para seu salário e/ou país. 

1.20. Quando começa o ano do Plano?  

O ano do Plano terá início em 1º de março de cada ano, sendo que 

as deduções do salário começam a ser feitas a partir dessa data.   

Se seu país e/ou salário entrarem para o plano na metade do ano, 

você adquirirá suas ações de acordo com o mesmo calendário que 

os colaboradores que começaram as deduções em março e também 

receberá sua ação equivalente no mesmo calendário. Isto significa 

que você terá menos aquisições durante seu período de aquisição, 

http://www.woodgroup.com/employeeshareplan
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mas terá a vantagem de receber a ação equivalente na mesma data 

que os colaboradores que fazem parte do Plano desde o início.  

1.21. Meus familiares podem participar, ou contribuir, para o 

Plano de Ações para Colaboradores? 

Não. Para se inscrever no Plano deve ser colaborador da Wood. 

1.22. Trabalho em tempo parcial.  Posso participar do Plano? 

Sim. Seu estado de funcionário da Wood em tempo inteiro ou 

parcial não afetará sua elegibilidade para participar do Plano. 

1.23. Sou contratante. Posso me inscrever no Plano de Ações 

para Colaboradores? 

Não. O Plano é oferecido apenas aos colaboradores da Wood.   

1.24. Sou um colaborador pago através de um departamento 

de pagamento de salários sediado em um país 

participante, mas trabalho em um país não participante. 

Posso participar no Plano de Ações para Colaboradores? 

Lamentamos, mas no momento não poderá participar.  O salário e 

o país (e estado, nos EUA) onde você está devem ser elegíveis para 

participar antes de você poder se inscrever no Plano.      

1.25. Tenho participado do plano Amec Foster Wheeler 

Sharesave. Qual a diferença do Plano de Ações para 

Colaboradores? 

O Plano de Ações para Colaboradores é um plano de compra de 

ações, o que significa que todos os fundos contribuídos a partir de 

seu salário são usados para comprar ações da Empresa, ao contrário 

do plano Sharesave, onde seus fundos foram guardados em uma 

conta bancária durante um período de tempo e vinculados à opção 

de comprar ações da Empresa 

2. Participar do Plano 

2.1. Como posso participar? 

Você receberá um convite para se inscrever no Plano por parte de 

nosso Administrador do Plano, Computershare Investor Services 

PLC («Computershare»).  O convite indicará os detalhes sobre como 

se inscrever no Plano através do sistema online da Computershare. 

2.2. Como os convites são emitidos? 

Os convites serão enviados por e-mail se tivermos seu endereço de 

e-mail registrado; caso contrário, enviaremos os documentos de 

inscrição pelo correio. 

2.3. Quantas oportunidades para me inscrever haverá por ano? 

Haverá uma oportunidade todos os anos, conhecida como o 

período de inscrição anual.  Cada período de inscrição estará aberto 

durante cinco/seis semanas a partir de janeiro e até meados de 

fevereiro. 

Devido a sua posição na Empresa, alguns colaboradores estão 

sujeitos a limitações nas negociações e, assim, não poderão se 

inscrever em um Período Fechado. Estes colaboradores terão um 

período de inscrição diferente. Se estas limitações forem aplicadas, 

você será informado sobre seu período de inscrição. 

Se você foi inscrito no Plano no meio do ano devido a uma 

implementação gradual, terá a oportunidade de participar no Plano 

atual, mas também será convidado a se inscrever no Plano seguinte, 

que pode começar 6 meses depois de se ter inscrito pela primeira 

vez. 

2.4. O que acontece se entrar para a Wood depois de o período 

de inscrição ter fechado? 

Você receberá um convite para se inscrever no próximo mês de 

janeiro. 

2.5. A inscrição em um ano se estende para o ano seguinte?

  

Não. Se você quiser continuar contribuindo para o Plano, terá de se 

inscrever todos os anos. Isto também se aplica se você entrar no 

Plano no meio do ano devido à implementação faseada. 

2.6. Posso sair do Plano durante o ano? 

Sim, você pode sair do Plano a qualquer momento, mediante um 

pré-aviso de, pelo menos, 14 dias.   No entanto, depois de sair, não 

poderá voltar a participar até ao próximo ano.  

2.7. Como saio do Plano? 

Se você decidir cancelar sua participação no Plano, pode fazê-lo 

online. Faça login em sua conta, selecione Plano de Ações para 

Colaboradores e selecione a guia «Contribuições» onde encontrará 

detalhes sobre como cancelar. 

3. Reinscrição 

3.1. Inscrevi-me no Plano de Ações para Colaboradores de 

2019; tenho de participar do Plano de Ações para 

Colaboradores de 2020? 

Não, a decisão de se inscrever é inteiramente sua. Se você decidir 

não se inscrever, continuará mantendo sua elegibilidade para suas 

ações equivalentes, desde que continue sendo colaborador e 

também manterá algumas ou todas as suas ações adquiridas com o 

Plano de 2019. 

3.2. Inscrevi-me no Plano de Ações para Colaboradores de 

2019 e gostava de participar do Plano de Ações para 

Colaboradores de 2020. Tenho de me inscrever? 

Sim, terá de se reinscrever ativamente no Plano de 2020 quando o 

período de inscrição abrir. Sua participação não será prorrogada e, 

se não se inscrever, sua última contribuição será em fevereiro de 

2020. Você não poderá participar do plano até 2021.  

3.3. Já tenho uma conta pessoal online com a Computershare 

porque me inscreve no Plano de 2019. Vou ter outra conta 

se me inscrever no Plano de 2020? 

Não, você continuará usando a mesma conta. Você se inscreverá 

usando os mesmos dados da conta que usa atualmente para acessar 

sua conta. Durante a inscrição, você receberá apenas um aviso de 

inscrição, uma vez que já terá um PIN definido. Todavia, se você 

esqueceu seu PIN, pode recuperá-lo online usando a funcionalidade 

Forgotten Pin [Esqueci meu PIN].  

4. Contribuir 

4.1. Como compro ações? 

Durante o período de inscrição você decide com quanto de seu 

salário (uma percentagem de seu salário base bruto) pretende 

contribuir para o Plano.  Em seguida, serão feitas deduções 

regulares de seu salário após impostos depois de cada 

salário/período de pagamento.  Estas deduções serão usadas para 

comprar ações em seu nome todos os meses.  Estas ações serão 

mantidas em sua conta individual segura gerenciada pela 

Computershare. 
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4.2. Quanto posso investir no Plano? 

Se você escolher participar do Plano, a contribuição mínima é 1% de 

seu salário base bruto.  O nível máximo é 10% de seu salário base 

bruto. 

4.3. O que é salário base bruto? 

É seu salário base bruto antes de quaisquer ajustes para impostos 

ou benefícios, como planos de reforma.  Os bônus e subsídios 

suplementares (que não fazem parte de seu salário regular) não 

serão tidos em consideração. Em caso de dúvida, fale com seu 

departamento de P&O local. 

4.4. Meu salário não é pago em libras esterlinas. Como meu 

investimento é convertido em libras esterlinas para 

comprar ações? 

Será usada a taxa de câmbio em vigor em uma data específica de 

cada mês; você encontra estes detalhes em sua conta. Assim, 

qualquer variação na taxa de câmbio afetará o número de ações que 

você pode comprar com seu investimento mês a mês.  Você não 

será recompensado por nenhum impacto negativo que a taxa de 

câmbio possa ter em sua contribuição entre a dedução e a compra.   

4.5. Onde as ações da Wood estão cotadas e em que moeda? 

As ações da Wood estão cotadas na Bolsa de Valores de Londres 

(Reino Unido) sob o nome WG.L e são negociadas em libras 

esterlinas.  

4.6. Onde posso consultar o preço atual das ações da Wood? 

O preço das ações da Wood está disponível para ser consultado a 

qualquer momento, através de nosso site de Relações com 

Investidores: 

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

 

O preço está sempre em libras e pence. Uma libra equivale a 100 

pence. Se sua moeda local não for a libra esterlina, você terá de fazer 

a conversão para sua moeda local. 

4.7. Posso escolher a moeda com a qual quero fazer minhas 

contribuições de investimento? 

Não, suas contribuições serão feitas na moeda de seu salário.   

4.8. Tenho de contribuir com o valor máximo? 

Não, você pode escolher com quanto quer contribuir, entre 1% e 

10% de seu salário base bruto. 

4.9. Tenho de fazer as contribuições através de meu salário? 

Sim, se quiser participar no Plano, só serão elegíveis as contribuições 

deduzidas de seu salário.  Se você quiser comprar ações adicionais 

independentemente de sua contribuição através de seu salário, terá 

de fazê-lo fora do Plano e não obterá ações equivalentes por estas 

ações. 

4.10. Posso comprar ações da Wood no mercado livre fora do 

Plano? 

Sim. As ações da Wood são negociadas na Bolsa de Valores de 

Londres. No entanto, a ação equivalente da empresa só está 

disponível para as ações adquiridas nos termos do Plano. 

4.11. Posso alterar minhas contribuições durante o ano do 

Plano? 

Pode alterar suas contribuições usando os links na seção de 

Contribuições de sua conta Computershare.  

4.12. Posso parar minhas contribuições durante o ano do Plano? 

Sim, pode escolher sair do Plano a qualquer momento, desde que 

comunique sua decisão com, pelo menos, 14 dias de antecedência.  O 

aviso prévio garante que se podem seguir os procedimentos de 

pagamento necessários.   

Faça login em sua conta, selecione Plano de Ações para Colaboradores 

e selecione a guia «Contribuições» onde você encontrará detalhes sobre 

como cancelar. 

4.13. Posso fazer contribuições durante uma licença temporária 

(por exemplo, licença maternidade / licença parental, 

licença médica, licença de longa duração, licença 

sabática)? 

As contribuições continuarão desde que você esteja recebendo seu 

salário durante a licença temporária.  Se você já não estiver recebendo 

seu salário, todas as contribuições serão interrompidas. No entanto, as 

deduções não serão feitas a partir de qualquer pagamento 

regulamentar, como subsídio de maternidade (SMP), subsídio de doença 

(SSP) ou subsídio parental (SPP). 

4.14. Posso dar minha contribuição máxima anual em um montante 

único? 

Não. Apesar de as regras de nosso plano nos darem a flexibilidade de 

oferecer contribuições máximas, atualmente não permitimos isto no 

plano. 

4.15. Quando são feitas as primeiras deduções do salário? 

As primeiras deduções do salário são feitas em março de cada ano. Se 

você entrar para o plano na metade do ano devido à implementação 

faseada, a primeira data de dedução será confirmada em seus 

documentos de inscrição. 

https://www.woodplc.com/investors/share-performance
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4.16 Exemplos Práticos: Abaixo você encontra alguns exemplos:   

Todas as taxas de tributação, preços das ações e taxas de câmbio dadas são apenas para fins ilustrativos e variarão dependendo das circunstâncias individuais e do mercado. Nem a Empresa nem seu 

empregador local garantem nenhum tratamento fiscal específico em relação a uma concessão e você é responsável pelo pagamento de todos os impostos pessoais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Salário base bruto £500 £100 £600 £500

Imposto e outras 

deduções
£90 £18 £108 £90

Salário após impostos £410 £82 £492 £410Contribuição para o 

Plano de Ações (5% do 

salário bruto)
£25 £5 £30 £25

SALÁRIO LÍQUIDO 

FINAL £385 £77 £462 £385

£85

£6.50

13.08

156.96

78.46

53.35

210.28

Exemplo de funcionário com salário semanal no Reino Unido

John decidiu investir 5% no Plano

É pago semanalmente e seus rendimentos variam de semana para semana

*observe que alguns meses podem conter o pagamento do salário em cinco semanas

TOTAL DE AÇÕES DETIDAS NO FINAL DO PERÍODO DE DETENÇÃO

Total de contribuições do Plano por mês

Preço das ações na data de aquisição

Ações compradas no mês*

Ações compradas no ano do Plano

(assumindo que o preço das ações e os lucros permanecem iguais)

Ações Equivalentes concedidas - bruto

(assumindo que todas as Ações Adquiridas são mantidas até ao final do 

Período de Detenção)

Ações Equivalentes concedidas - líquido

Se John tiver impostos combinados e deduções para a Segurança Social de 

32% (o imposto real pode variar), isto se aplica às Ações Equivalentes

Período de pagamento 

1

Período de 

pagamento 

$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

Exemplo de um funcionário com salário quinzenal nos EUA (TX):

Brad decidiu investir 8% no Plano

Seu salário é pago quinzenalmente e ganha o mesmo em todos os períodos de pagamento.

Como suas contribuições são deduzidas em dólares americanos, suas contribuições serão 

convertidas para libras esterlinas antes da compra.

*observe que alguns meses podem conter o pagamento do salário em cinco semanas

Salário base bruto

Imposto e outras deduções

Salário após impostos

Ações compradas no ano do Plano

(assumindo que o preço das ações e os lucros permanecem iguais)

Ações Equivalentes concedidas - bruto

(assumindo que todas as Ações Adquiridas são mantidas até ao final do 

Período de Detenção)

Ações Equivalentes concedidas - líquido

Se Brad tiver impostos combinados e deduções para a Segurança Social de 

25% (o imposto real pode variar), isto se aplica às Ações Equivalentes

TOTAL DE AÇÕES DETIDAS NO FINAL DO PERÍODO DE DETENÇÃO

Contribuição para o Plano de Ações (8% do 

Total de contribuições do Plano por mês

Contribuição para o Plano após a aplicação da taxa de câmbio 

assumindo que 1£ = 1,30$

Preço das ações na data de aquisição

Ações compradas no mês*

SALÁRIO LÍQUIDO FINAL
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Período de 

pagamento 1

Período de 

pagamento 1

Período de 

pagamento 1

Período de 

pagamento 2

5.200 dólares €2,500 $2,300 $2,300

1.650 dólares €713 $613 $613

3.550 dólares €1,787 $1,687 $1,687

520 dólares 

australianos
€125 $138 $138

3.030 

dólares 
€1,662 $1,549 $1,549

520 dólares €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

Ações Equivalentes concedidas - bruto

(assumindo que todas as Ações Adquiridas 

são mantidas até ao final do Período de 

Detenção)

Salário bruto

Imposto e outras deduções

Salários após impostos e outras 

Contribuição para o Plano de Ações 

(10% do salário bruto)

SALÁRIO LÍQUIDO FINAL

Total de contribuições do Plano por mês

Contribuição para o Plano após a aplicação da 

taxa de câmbio, assumindo que 1£ = 1,85 

dólares australianos

Preço das ações na data de aquisição

Ações compradas no mês*

Ações compradas no ano do Plano

(assumindo que o preço das ações e os lucros 

permanecem iguais)

Ações Equivalentes concedidas - líquido

Se Linda combinar impostos, PRSE e USC de 28% (o 

imposto real pode variar), isto se aplica às Ações 

Equivalentes

TOTAL DE AÇÕES DETIDAS NO FINAL DO PERÍODO 

DE DETENÇÃO

Ações Equivalentes concedidas - líquido

(na Austrália não há retenção na fonte*)

TOTAL DE AÇÕES DETIDAS NO FINAL DO 

PERÍODO DE DETENÇÃO

*embora não haja retenção na fonte e segurança social 

na Austrália, você estará sujeito ao imposto na 

equivalência e isto deve ser declarado em sua 

Ações Equivalentes concedidas - bruto

(assumindo que todas as Ações Adquiridas são 

mantidas até ao final do Período de Detenção)

Ações Equivalentes concedidas - líquido

Se Nick tiver impostos combinados e deduções para a 

Segurança Social de 26% (o imposto real pode variar), 

isto se aplica às Ações Equivalentes

TOTAL DE AÇÕES DETIDAS NO FINAL DO PERÍODO 

DE DETENÇÃO

Contribuição para o Plano após a aplicação da taxa de 

câmbio, assumindo que 1£ = 1,80 dólares 

Preço das ações na data de aquisição

Ações compradas no mês*

Ações compradas no ano do Plano

(assumindo que o preço das ações e os lucros 

permanecem iguais)

Contribuição para o Plano após a aplicação da taxa de 

câmbio, assumindo que 1£ = 1,16 euros  

Preço das ações na data de aquisição

Ações compradas no mês*

Ações compradas no ano do Plano

(assumindo que o preço das ações e os lucros 

permanecem iguais)

Ações Equivalentes concedidas - bruto

(assumindo que todas as Ações Adquiridas são 

mantidas até ao final do Período de Detenção)

Salários após impostos e 

Contribuição para o Plano 

de Ações (8% do salário 

SALÁRIO LÍQUIDO FINAL

Total de contribuições do Plano por mêsTotal de contribuições do Plano por mês

Salários após impostos e outras deduções

Contribuição para o Plano de Ações (2% do 

salário bruto)

SALÁRIO LÍQUIDO FINAL

Exemplo de funcionário com salário mensal na Austrália:

Jennifer decidiu investir 10% no Plano

Seu salário é pago mensalmente e ela ganha o mesmo todos 

os meses.

Como suas contribuições são deduzidas em dólares 

australianos, suas contribuições serão convertidas para libras 

esterlinas antes da compra.

Exemplo de funcionário com salário mensal na Irlanda:

Linda decidiu investir 5% no Plano

Seu salário é pago mensalmente e ela ganha o mesmo todos os 

meses.

Como suas contribuições são deduzidas em euros, suas contribuições 

serão convertidas para libras esterlinas antes da compra.

Exemplo de funcionário com salário quinzenal no Canadá:

Nick decidiu investir 6% no Plano

Seu salário é pago quinzenalmente e ganha o mesmo em todos os 

períodos de pagamento.

Como suas contribuições são deduzidas em dólares canadianos, suas 

contribuições serão convertidas para libras esterlinas antes da compra.

*observe que alguns meses podem conter três períodos de 

pagamento

Salário base bruto

Imposto e outras deduções

Salário bruto

Imposto e outras deduções
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5. Aquisição de ações 

5.1. O que acontece com as contribuições de meu salário? 

Todas as contribuições serão pagas mensalmente à Computershare, 

ao Administrador do Plano, independentemente da frequência dos 

períodos de pagamento.  A Computershare conservará as 

contribuições em contas bancárias sem juros até às datas de 

aquisição, período em que se compram as ações no mercado livre. 

Na Austrália, estas contribuições serão detidas em uma conta 

especial em uma entidade de depósitos australiana até serem 

usadas para comprar ações. 

5.2. Quem compra as ações? 

A Computershare comprará as ações em seu nome. Estas são suas 

Ações Adquiridas.  

5.3. Com que frequência as ações serão compradas? 

As ações serão compradas em prestações mensais durante um 

período de 12 meses (o «Período de Aquisição»).   

O calendário de aquisição estará disponível em 

www.woodplc.com/employeeshareplan    

5.4. Quando ocorrerá a primeira compra de ações? 

A primeira compra ocorrerá em abril de 2020 para o plano de 

2020/21. Você pode encontrar um calendário de aquisições 

completo no site www.woodplc.com/employeeshareplan   

5.5. O que constará em seu recibo de vencimento? 

As contribuições para a compra de ações no Plano serão 

apresentadas como uma dedução de seu salário após impostos. 

5.6. A que preço vou comprar as ações? 

As ações serão compradas em datas específicas que serão 

comunicadas a você no início do período de inscrição. Você pode 

encontrar mais informações sobre as datas de 2020 no site 

www.woodplc.com/employeeshareplan   

O preço de aquisição será o preço médio do período em que as 

ações serão compradas.  Dada a natureza da negociação na bolsa 

de valores, o preço das ações variará de uma data de aquisição para 

a outra.  Consequentemente, o número de ações obtidas em cada 

data de aquisição com sua contribuição variará.   Não se esqueça 

que, se você for pago em uma moeda diferente de libras esterlinas, 

a taxa de câmbio também afetará o número de ações compradas de 

acordo com o Plano. 

5.7. Meu valor de investimento comprará mais ou menos 

ações em cada data de aquisição, dependendo do preço 

da ação? 

Sim, é isso mesmo.  Se o preço das ações for menor, você poderá 

comprar mais ações com seu valor de investimento; se o preço das 

ações for maior, você poderá comprar menos ações com o mesmo 

valor de investimento.  Não se esqueça que qualquer variação na 

taxa de câmbio também afetará o número de ações que você pode 

comprar com seu valor de investimento. 

5.8. O que acontece a minhas contribuições se eu deixar de 

trabalhar para a Wood antes da próxima data de 

aquisição? 

Sua compra final continuará com sua última contribuição, a menos 

que você solicite especificamente um reembolso. Os processos 

administrativos da compra começam na primeira semana do mês; 

se você cancelar o plano depois deste ponto não será reembolsado.  

 

5.9. Serei notificado em relação ao número de ações que 

foram compradas em meu nome? 

Você poderá acessar todos os detalhes da compra através do site 

designado do Administrador do Plano, Computershare. Aí estará 

registrada a quantidade de ações compradas em seu nome.   

5.10. O que acontece se minha contribuição não chegar para 

comprar um número inteiro de ações? 

Se sua contribuição não chegar para comprar uma ação completa, a 

Computershare comprará uma fração da ação em seu nome.   

5.11. O que acontece às Ações Adquiridas depois de serem 

compradas? 

A Computershare conservará todas as ações adquiridas em seu 

nome em uma conta pessoal online segura. 

5.12. As Ações Adquiridas serão mantidas em meu nome? 

As Ações Adquiridas serão mantidas em uma conta nominal pela 

Computershare, na qual você figurará como beneficiário. 

5.13. Por que as ações são mantidas em uma conta nominal? 

A conta nominal permite que você acesse facilmente o serviço de 

transações.  A maior parte dos planos de ações mundiais é 

executada através de um tipo de acordo semelhante. 

5.14. Durante quanto tempo eu devo manter minhas Ações 

Adquiridas para receber minhas Ações Equivalentes? 

No final do Período de Aquisição (o primeiro ano do ciclo do Plano, 

quando faz as aquisições), você deverá manter suas Ações 

Adquiridas durante 12 meses para receber ações equivalentes; este 

período é conhecido como «Período de Detenção».    

5.15. Posso transferir minhas Ações Adquiridas para um 

familiar ou um fundo fiduciário? 

Não, não pode fazer transferências diretamente desde sua conta do 

plano de ações com a Computershare para um familiar ou fundo 

fiduciário. Se você quiser fazer uma transferência, primeiro deverá 

transferir suas ações para um certificado de ações em seu nome e, 

em seguida, deverá consultar um corretor para transferi-las. Todos 

os custos serão por sua conta. Você também não receberá a ação 

equivalente por estas ações se transferi-las antes do final do período 

de detenção.  Tenha em consideração que só podem ser transferidas 

as ações completas para um certificado de ações, se você tiver uma 

fração de uma ação, o valor desta ação será entregue a você em 

numerário no momento da transferência.  

5.16. Posso vender minhas Ações Adquiridas quando eu quiser? 

Sim, mas tenha em consideração a Política de Negociação de Ações 

da Wood, que você poderá encontrar na intranet da Wood ou no 

site da Computershare.  Se você vender Ações Adquiridas durante o 

período de detenção, perderá o direito de receber Ações 

Equivalentes em relação às Ações Adquiridas que vender. Sua conta 

Computershare separa suas ações em três grupos: 

• Disponíveis sem restrições 

Estas são as ações que você comprou e que foram detidas 

por um período de tempo suficiente, ações equivalentes 

que foram emitidas para você ou ações de dividendos.  

• Disponíveis com restrições  

Estas são as ações que você comprou, mas que ainda 

estão sujeitas a um período de detenção. Você ainda 

pode vendê-las, mas, ao fazê-lo, perderá as ações 

equivalentes.  

http://www.woodgroup.com/employeeshareplan
http://www.woodgroup.com/employeeshareplan
http://www.woodgroup.com/employeeshareplan
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• Ações restritas 

Estas são as ações equivalentes que ainda não atingiram 

sua data de emissão e que dependem de continuar 

mantendo as ações adquiridas associadas. 

 

5.17. Como vendo as minhas Ações Adquiridas? 

Você pode vender suas Ações Adquiridas através do sistema de 

negociação online disponibilizado pela Computershare.  Há uma 

taxa de transação de vendas que, atualmente, é de 0,2% (sujeita a 

um mínimo de 11,25£), que será deduzida de quaisquer lucros.   

5.18. Posso comprar ações de outras Empresas através de 

minha conta online? 

Não. Só pode comprar ações da Wood através do Plano e de sua 

conta online. 

 

5.19. Posso vender minhas Ações Adquiridas ou Ações 

Equivalentes fora do Plano? 

Se e quando você decidir vender suas Ações Adquiridas ou Ações 

Equivalentes, deve fazê-lo usando o sistema de negociação online 

disponibilizado pela Computershare. Estas ações serão vendidas na 

Bolsa de Valores de Londres. 

 

5.20. Quando vendo minhas ações, quais as ações que são 

vendidas primeiro e como posso indicar o custo base 

dessas ações para efeitos de ganhos de capital? 

As ações são vendidas em uma base de primeira a entrar, primeira 

a sair, com as ações adquiridas e suas ações equivalentes 

correspondentes a serem vendidas primeiro, se forem vendidas 

ações sem restrições. Se forem vendidas com restrições, as ações 

adquiridas mais antigas são vendidas primeiro. 

 

Quanto ao cálculo do custo base das ações, essas informações 

podem ser visualizadas em sua conta online da Computershare, mas 

exigem alguns cálculos. A guia Histórico de Transações pode ser 

usada para determinar quais as ações que foram vendidas 

calculando quais as ações que se tornaram irrestritas primeiro; essas 

informações podem ser exportadas para a folha de cálculo e são 

preenchidas por ordem da data. Depois de calcular quais as ações 

que foram vendidas, o preço de concessão dessas ações pode ser 

encontrado na guia Informação da Detenção da conta online. Uma 

vez mais, esta informação pode ser exportada para a folha de 

cálculo. 

6. Período de Detenção 

6.1. O que é o Período de Detenção? 

No final do Período de Aquisição, as Ações Adquiridas devem ser 

retidas durante 12 meses, se quiser receber Ações Equivalentes.  Isto 

é conhecido como «Período de Detenção»; você encontrará mais 

detalhes sobre as datas de 2019 no site 

www.woodplc.com/employeeshareplan.   No final do Período de 

Detenção, quaisquer Ações Adquiridas receberão uma 

«equivalência» em uma base de uma ação para cada duas ações 

adquiridas.    

6.2. Posso vender minhas Ações Adquiridas durante o Período 

de Detenção? 

Sim, mas tenha em consideração a Política de Negociação de Ações 

da Empresa, que você poderá encontrar na intranet da Wood ou no 

site da Computershare.  Se você vender Ações Adquiridas durante o 

período de detenção, perderá o direito de receber Ações 

Equivalentes em relação às Ações Adquiridas que vender.  

6.3. Poderei receber Ações Equivalentes se deixar de trabalhar 

para a Wood durante o Período de Detenção? 

 

Sua elegibilidade para receber Ações Equivalentes dependerá do 

motivo pelo qual deixará de trabalhar para a Wood; a tabela abaixo 

destaca diferentes cenários.  Todas as Ações Equivalentes aplicáveis 

serão entregues a você no momento da cessação do emprego e 

suas Ações Adquiridas deixarão de ser restritas. Isto pode ser 

diferente em algumas jurisdições devido à legislação e você será 

informado, se for este o caso. 

Motivos para sair 

Elegível para 

receber Ações 

Equivalentes? 

Demissão/rescisão/despedimento Não 

Acordo mútuo, se o motivo estiver relacionado 

com o desempenho 
Não 

Despedimento Sim 

Morte/Incapacidade/Lesões Graves/Doença Sim 

Venda da Empresa Sim 

Acordo mútuo, se o motivo não estiver 

relacionado com o desempenho 
Sim 

 

6.4. O que acontece no final do Período de Detenção? 

No final do Período de Detenção, o número de Ações Adquiridas 

que você detém será usado para calcular o número de Ações 

Equivalentes que receberá. Você receberá uma Ação 

Correspondente por cada duas Ações Adquiridas que possuir, 

sujeito a qualquer imposto aplicável e à Previdência Social. 

6.5. O que acontece se você não tiver nenhuma Ação 

Adquirida no final do Período de Detenção? 

Você não receberá nenhuma Ação Equivalente. 

7. Ações Equivalentes 

7.1. Como funciona a equivalência de ações? 

Assim que as Ações Adquiridas tiverem equivalência, as Ações 

Equivalentes são imediatamente adquiridas, sujeitas aos 

regulamentos fiscais locais.  Isto significa que todas as ações, Ações 

Adquiridas mais Ações Equivalentes, podem ser vendidas.  Você 

poderá vender todas, vender algumas ou mantê-las em sua conta 

individual com a Computershare.   

7.2. Quantas Ações Equivalentes terei direito a receber? 

Receberá uma Ação Equivalente por cada duas Ações Adquiridas 

retidas no final de cada Período de Detenção.  Isto significa que por 

cada duas ações retidas em sua conta de ações, a Wood dá a você 

http://www.woodgroup.com/employeeshareplan


Orientação da Wood Plano de Ações para Colaboradores – Suas perguntas 

Plano de Ações para Colaboradores da Wood – Suas perguntas 

 

uma grátis; por isso, basicamente, se comprar duas, obtém uma 

grátis (sujeito aos impostos e à segurança social aplicáveis).  Isto é 

conhecido como proporção equivalente. 

7.3. A Empresa pode alterar a proporção de Ações 

Equivalentes? 

Sim. Todos os anos a Wood determinará a proporção de Ações 

Equivalentes e comunicará durante o período de inscrição.  

7.4. As Ações Equivalentes estão sujeitas a impostos? 

Geralmente sim, há que pagar impostos. Mas isto depende de sua 

situação fiscal individual.  Quando aplicável, estará sujeito às 

deduções do imposto sobre o rendimento (e segurança social) em 

algumas, ou todas, as ações equivalentes.  Nos países onde temos a 

responsabilidade de reter impostos e/ou segurança social das suas 

Ações Equivalentes, isto ocorrerá no final do Período de Detenção, 

disponibilizando um valor líquido de Ações Equivalentes na sua 

conta.  As taxas de impostos e de segurança social/seguro nacional 

variam de país para país e de pessoa para pessoa. Consulte a 

orientação fiscal para seu país específico para obter mais 

informações.  É sua responsabilidade garantir que pagou o 

montante do imposto devido.  Consulte também o exemplo na 

Seção 3. 

Se for contribuinte nos EUA (independentemente de onde esteja 

empregado), recomendamos vivamente que informe seu 

empregador sobre o estado de contribuinte dos Estados Unidos e 

que fale com os seus consultores fiscais sobre o tratamento 

tributário.  

7.5. Se vender minhas Ações Adquiridas, continuo recebendo 

Ações Equivalentes? 

Você só receberá Ações Equivalentes se tiver Ações Adquiridas em 

sua conta individual no final do Período de Detenção. Se vender 

uma percentagem de suas Ações Adquiridas, perderá o direito de 

receber as Ações Equivalentes correspondentes relacionadas com as 

ações que vendeu. 

7.6. Como as Ações Equivalentes são entregues? 

As Ações Equivalentes serão entregues no final do Período de 

Detenção. Se isso violar qualquer lei ou regulamento para liquidar 

uma Concessão de Ações Equivalentes em ações ou se, por algum 

motivo prático, a Empresa decidiu que seria demasiado difícil 

liquidar em ações, seriam liquidadas em numerário ao invés de 

ações.   

Também podemos alterar a data de Equivalência para fins 

administrativos para garantir que as datas limite de pagamento de 

salários são respeitadas. Se houver uma alteração na data de 

Equivalência, será aviso antecipadamente. Da mesma forma, se 

houver uma restrição regulamentar sobre as ações equivalentes em 

uma determinada data, as ações equivalentes serão emitidas o mais 

depressa possível e você será informado de qualquer alteração. 

7.7. Devo reter minhas Ações Equivalentes por algum período 

de tempo depois de me terem sido disponibilizadas? 

Não. As Ações Equivalentes estarão disponíveis imediatamente após 

o final do período de detenção, o que significa que pode vender 

todas ou algumas das Ações Equivalentes depois de lhe serem 

entregues, sujeito às restrições de negociação de ações. 

8. Colaboradores transferidos 

8.1. Vou ser transferido - devo fazer algo em relação à minha 

participação no Plano? 

Antes de ser transferido, deverá informar seu atual departamento 

de Pagamentos e o novo departamento de Pagamentos, se elegível; 

Seu departamento de Pessoal e Organização (P&O) poderá ajudar 

você neste processo.  O departamento de P&O também informará 

a Computershare sobre sua nova localização, mas você é 

responsável por atualizar seus dados pessoais, como mudar seu 

endereço, em sua conta da Computershare. 

8.2. Se eu for transferido durante o Período de Aquisição ou 

de Detenção, onde minhas Ações Equivalentes serão 

tributadas? 

Se for um colaborador móvel, ou seja, baseado em diferentes 

jurisdições durante seu emprego, recomendados vivamente que 

informe seu empregador e que fale com seu consultor fiscal sobre 

o tratamento tributário. Consulte a orientação fiscal para os dois 

países onde trabalhou para obter alguma orientação.    

9. Licença temporária 

9.1. Posso continuar participando enquanto estou de licença 

temporária (por exemplo, licença de 

maternidade/paternidade, licença médica, licença de 

longa duração, licença sabática)? 

Sim.  As contribuições continuarão desde que você esteja recebendo 

seu salário.  Se você já não estiver recebendo seu salário, todas as 

contribuições serão interrompidas, apesar de ainda participar do 

Plano.     

9.2. Posso participar enquanto estou com uma licença sem 

vencimento? 

Sim, você pode escolher se inscrever no Plano.  Todavia, se você não 

estiver recebendo um salário, todas as contribuições para o Plano 

serão interrompidas e não será possível fazer aquisições.  Assim que 

você começar a receber pagamentos por seu salário, suas 

contribuições e aquisições começam novamente. 

9.3. Se eu estiver em licença temporária ou sem vencimento 

durante o Período de Detenção, minhas Ações 

Equivalentes serão reduzidas? 

As Ações Equivalentes se baseiam no número de Ações Adquiridas 

que você tem em sua conta individual no final do Período de 

Detenção. 

9.4. Estou classificado como colaborador EBA na Austrália e 

estou prestes a usar minha licença transferível por muitos 

anos de serviço no setor da construção; Posso continuar 

fazendo contribuições para o Plano de Ações para 

Colaboradores durante esta licença? 

Não, porque os fundos para a licença transferível por muitos anos 

de serviço no setor da construção pagam diretamente a você, e não 

a Wood. Durante esta licença, as contribuições serão 

temporariamente suspensas.  Quando você voltar de sua licença e 

receber o pagamento da Wood, suas contribuições recomeçam. 
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10. Rescisão 

10.1. Vou sair da Wood. Posso continuar contribuindo para o 

Plano depois de sair? 

Não, você deve ser um colaborador atual de uma empresa da Wood. 

10.2. Se eu sair antes do final do Período de Detenção, perco 

meu direito de receber Ações Equivalentes? 

Sua elegibilidade para receber Ações Equivalentes dependerá de 

seu motivo para rescindir.  As regras do Plano determinam se você 

ainda poderá receber suas Ações Equivalentes ao rescindir, 

dependendo das circunstâncias de sua saída.   

A tabela abaixo mostra os diferentes motivos e a elegibilidade para 

receber Ações Equivalentes.   

Motivos para sair Elegível para 

receber Ações 

Equivalentes? 

Demissão/rescisão/despedimento Não 

Acordo mútuo, se o motivo estiver 

relacionado com o desempenho 

Não 

Despedimento Sim 

Morte/Incapacidade/Lesões Graves/Doença Sim 

Venda da Empresa Sim 

Acordo mútuo, se o motivo não estiver 

relacionado com o desempenho 

Sim 

 

 

10.3. Estou sendo despedido / demitido.  Vou perder meu 

direito de receber Ações Equivalentes?  

Não, você manterá sua elegibilidade para receber Ações 

Equivalentes. As Ações Equivalentes serão emitidas após a cessação 

do emprego. 

10.4. Vou me aposentar.  Vou perder meu direito de receber 

Ações Equivalentes? 

Você receberá suas Ações Equivalentes depois de sair e de sua 

última compra ser processadas com base no número de Ações 

Adquiridas que você detém. 

 

10.5. A empresa para a qual trabalho está sendo vendida.  Vou 

perder meu direito de receber Ações Equivalentes? 

Você receberá suas Ações Equivalentes depois de sair da Wood com 

base no número de Ações Adquiridas que você detém. 

10.6. Vou pedir demissão.  Perco minhas Ações Adquiridas?  

Vou perder meu direito de receber Ações Equivalentes? 

Você não perderá suas Ações Adquiridas - são suas.   Você perderá 

seu direito de receber Ações Equivalentes.   

10.7. Vou continuar tendo acesso a minha conta 

Computershare depois de sair? 

Sim, continuará tendo acesso depois de sair.  Não há limite de 

tempo para o tempo que você deve manter suas ações.   

Para impedir quaisquer questões de acesso depois de sair, você 

deve entrar em sua conta e atualizar seus dados em Meu Perfil para 

um endereço de e-mail pessoal. 

11. Ser acionista 

11.1. O que são dividendos? 

Um dividendo é a distribuição de parte do lucro líquido de uma 

empresa, feita aos acionistas para investir na empresa.  Os acionistas 

devem estar registrados como proprietários de ações para a data 

definida pela Empresa (a data de registro) para receberem 

dividendos. 

11.2. Vou receber dividendos por minhas Ações Adquiridas? 

Sim.  Como acionista, você receberá pagamentos de dividendos por 

todas as ações que tenha.  Depois do fim do Período de Detenção, 

você também receberá pagamentos de dividendos pelas Ações 

Equivalentes que ainda tenha.  Como acionista, você terá direito a 

receber todos os dividendos a pagar sobre as ações enquanto as 

tiver. 

11.3. Os dividendos serão pagos em numerário? 

Dependendo da legislação local no país onde vive, você poderá 

receber dividendos em dinheiro ou sob a forma de mais ações. Os 

dividendos concedidos em ações serão adicionados a sua conta de 

ações online como ações sem restrições. 

11.4. Os dividendos estarão sujeitos a impostos? 

Geralmente há que pagar impostos, mas isto depende de sua 

situação fiscal individual.  Apesar de os dividendos serem pagos em 

ações, o valor está sujeito a impostos sobre o rendimento.  Consulte 

as notas de orientação fiscal local para mais detalhes sobre o 

tratamento tributário. 

11.5. Quando os dividendos são pagos? 

Normalmente, a Wood paga os dividendos duas vezes por ano. 

11.6. Vou receber ações equivalentes pelas Ações de 

Dividendos? 

Não. 

11.7. Há restrições às Ações de Dividendos?  

Não. Você pode negociar as ações concedidas que incluem a 

distribuição dos dividendos assim que lhe forem disponibilizadas. 

11.8. Terei direito a voto nos assuntos de acionistas? 

Sim, você poderá votar por representante através da 

Computershare.  Antes de qualquer evento de votação, você 

receberá por e-mail os detalhes sobre como participar das votações 

dos acionistas.  Votar através de um representante significa apenas 

votar através de um terceiro que, neste caso, é a Computershare.  A 

Computershare reunirá e apresentará todos os votos recebidos a 

tempo da Assembleia Geral Anual (AGA). 

11.9. Há alguma restrição à revenda? 

As ações adquiridas mediante a liquidação de suas concessões 

podem estar sujeitas a restrições de transferência e revenda em sua 

jurisdição local. As ações não podem ser oferecidas, vendidas, 
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publicitadas ou comercializadas em circunstâncias que possam 

constituir qualquer tipo de oferta pública de valores mobiliários, a 

menos que se aplique uma isenção.  

12. Geral 

12.1. Como posso controlar quantas Ações Adquiridas tenho? 

Sua conta individual online com a Computershare e o Administrador 

do Plano terão os detalhes de todas as suas ações detidas dentro 

do Plano.  Para acessar o site você vai precisar de seu número de 

inscrição e PIN que foi enviado a você pela Computershare.  O site 

é www.computershare.com/woodshareplans 

12.2. Eu não consenti que meus dados pessoais fossem 

passados para a Computershare. 

Disponibilizamos certas informações pessoais a terceiros, como a 

Computershare, que nos prestam um serviço que é para nosso 

propósito comercial legítimo. Neste caso, a Computershare 

administra todos os planos de ações para colaboradores da Wood, 

incluindo um mecanismo de inscrição. Os dados que 

disponibilizados são necessários e são avaliados regularmente para 

garantir que apenas disponibilizamos o que é necessário. Consulte 

a Política de Privacidade de Dados Global da Wood para 

Colaboradores.  

 

12.3. Se eu não me inscrever, a Computershare conserva meus 

dados pessoais? 

Não, após o processo de inscrição, todas as contas de inscrição não 

usadas serão eliminadas dos servidores da Computershare. 

 

12.4. Perdi meu número de inscrição.  Onde posso encontrar 

esta informação? 

Entre em contato com a Computershare para obter seu número de 

inscrição através do e-mail: wood@computershare.co.uk  

12.5. Esqueci meu PIN.  Como consigo outro PIN? 

Entre em contato com a Computershare através do e-mail: 

wood@computershare.co.uk  

Se você usou anteriormente o site da Computershare para outros 

planos, pode inserir seu SRN ou número de inscrição na página de 

login do membro e selecionar «Forgotten your PIN» [Esqueceu seu 

PIN] a partir do menu principal.  Será pedido a você que responda a 

suas perguntas de segurança.  Se responder corretamente às 

perguntas, poderá definir um novo PIN. 

12.6. Como entro em contato com o Administrador do Plano 

da Computershare? 

Você pode contatar a Computershare enviando um e-mail para 

wood@computershare.co.uk.  Como alternativa, você pode contatá-

los por telefone usando os números indicados nos documentos de 

inscrição. 

12.7. Onde posso obter mais informações? 

Há um pequeno filme de animação e outras informações disponíveis 

em www.woodplc.com/employeeshareplan     

Todas as questões adicionais podem ser enviadas por e-mail para 

shareplan@woodplc.com    

 

 

Este documento é apenas para fins informativos e não contém 

conselhos de investimento. Não é uma oferta pública para 

vender ou uma solicitação de compra de ações na John Wood 

Group PLC, nem é um convite para participar no Plano de Ações 

para Colaboradores da Wood (o «Plano»). Nenhum prospecto 

ou oferta semelhante ou documento de registro foi preparado, 

autorizado ou aprovado por qualquer autoridade aplicável em 

sua jurisdição. 

O valor das ações que você compra através do Plano pode subir 

ou baixar. Você deve ter isto em consideração antes de enviar 

seu pedido para se inscrever no Plano. Todas as ações são 

negociadas em libras na Bolsa de Valores de Londres. Se você 

reside fora do Reino Unido e seu salário é pago na moeda local, 

o custo por ação varia de acordo com as variações na taxa de 

câmbio dessa moeda em relação à libra e o valor de sua 

participação está igualmente sujeito a variações na taxa de 

câmbio entre sua moeda local e a libra, independentemente das 

flutuações dos preços das ações da Wood. Você deve ler a 

documentação completa enviada para sua respectiva 

localização antes de tomar qualquer decisão de participar no 

Plano. A documentação completa está disponível em: 

 www.woodplc.com/employeeshareplan  

As informações disponibilizadas não têm em consideração seus 

objetivos, situações financeiras ou necessidades. Caso tenha 

alguma dúvida sobre as ações a serem tomadas, recomendamos 

que você procure aconselhamento financeiro de um consultor 

financeiro independente devidamente autorizado.  
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