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Wood aksjeplan for medarbeidere 

 
1 DEFINISJONER OG TOLKNING 

 
1.1 I denne planen, med mindre annet er oppgitt, har ordene og uttrykkene under følgende betydning: 

 
  

"Anskaffelsesavtale" avtalen hvor en deltaker melder seg på Planen og går med på å 
betale bidrag i henhold til regel 3.1; 

"Styret"                   styret av Wood eller noen behørig autorisert komité av styret eller 
noen representant i styret (inkludert, uten begrensning, aksjeplanens 
styringskomite); 

"Bidrag"              underlagt regel 3.5, vil betaling gjort av eller på vegne av en deltaker 
i deltakerens lokale valuta (eller på annen valuta som fastsettes av 
styret) hver måned (eventuelt annen frekvens som fastsettes av 
styret) i løpet av en kjøpsperiode som skal brukes i oppkjøpet av 
kjøpte aksjer i henhold til vilkårene i Planen; 

"Tilskuddsgrense"           den maksimale summen av innskudd i pounds sterling som kan 
gjøres av alle deltakere i løpet av en kjøpsperiode fastsettes av styret 
i henhold til regel 2.2.7, 

"Kontroll" betydningen er gitt av § 995 av inntektsskatteloven av 2007; 

"Handelsdag" enhver dag London Stock Exchange er åpen for virksomhet; 

"Handelsrestriksjoner"               betyr enhver gjeldende begrensning eller restriksjoner på handel 
eller transaksjoner i verdipapirer pålagt av: 

(i) eventuelle regler, lovbestemte krav, ordre, lov eller forskriftskode, 
bestemmelse eller regel eller annet krav eller veiledning; og / eller 

(ii) enhver kode vedtatt eller etablert av Selskapet i tillegg til eller 
erstatning for (i) ovenfor, 

i hvert tilfelle i kraft, og som endret eller erstattet, fra tid til annen; 

"Utbytteaksjer" Aksjer ervervet på vegne av en deltakeren i henhold til regel 5.5, 

"Kvalifisert ansatt"                en medarbeider av Wood eller noen av dets Deltakende 
datterselskaper som er lokalisert eller ansett å være lokalisert i en 
deltakerjurisdiksjon, 

"Påmeldingsperiode" perioden som Kvalifiserte ansatte kan inngå en Oppkjøpsavtale til å 
delta i Planen henhold til Regel 3, 

"Eierperiode"                en periode på to år, eller noen annen periode som fastsettes av 
styret, som starter på det opprinnelige kjøpstidspunktet, 

"Første oppkjøpsdato" den første datoen, etter utløpet av påmeldingsperioden, der bidrag 
blir brukt til å erverve kjøpte aksjer, 

"Intern omorganisering"            der rett etter en endring av kontrollen av Wood, helt eller vesentlig, 
eies all utstedte aksjekapital i det overtakende selskapet direkte eller 
indirekte av de personene som var aksjonærer i Wood Group 
umiddelbart før endringen av kontroll; 

"Jurisdiksjonsgrense"              den maksimale summen av bidragene i den valutaen som i gjeldende 
jurisdiksjon kan gjøres av noen eller alle kvalifiserte ansatte som er 
bosatt eller anses som bosatt i vedkommende jurisdiksjon og 
fastsettes av styret for å ta hensyn til lover og regler som gjelder i 
den aktuelle jurisdiksjonen eller av andre grunner etter styrets 
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skjønn; 

"Børsregler" UKLAs børsregler, som endres fra tid til annen; 

"London Stock Exchange" London Stock Exchange plc eller dens etterfølger(e) fra tid til annen; 

"Samsvarsaksjer" Aksjer til som en samsvarsaksjetildeling gjelder; 

"Samsvarsaksjetildeling"             en rett gitt av Wood til hver deltaker til å erverve aksjer i henhold til 
regel 6, som vil eventuelt bli gjenstand for Vedlegg 1, 

"Samsvarsaksjeforhold"              forholdet (av samsvarsaksjer til kjøpte aksjer) som gjelder for tildeling 
av samsvarsaksjer, som vil avgjøre antall samsvarsaksjer som skal 
utstedes eller overdras til deltakerne etter endt eierperiode, som ikke 
kan overstige en samsvarsaksje for hver kjøpte aksje, 

"Opprinnelig sterling-bidrag"     totalbeløpet (i pounds sterling) av en deltakers bidrag som gjøres 
over innkjøpsperioden fastsatt i samsvar med regel 3.3, 

"Deltaker"                       en kvalifisert medarbeider som har inngått i en kjøpsavtale for å delta 
i Planen henhold til Regel 3, eller etter hans/hennes død, 
hans/hennes personlige representanter; 

"Deltakende jurisdiksjon"              en jurisdiksjon valgt av styret der deltakelse i Planen vil bli tilbudt; 

"Deltakende datterselskap"            et datterselskap av Wood valgt av styret i forbindelse med planen; 

"Plan"                       Woods Aksjeplan for medarbeidere i sin nåværende form eller som 
fra tid til annen kan endres; 

"Planens syklus" hver anledning der kvalifiserte medarbeidere er 
invitert til å delta i Planen; 

"Kjøpsperiode"                     en periode som fastsettes av styret der Bidrag innbetales av en 
deltaker som, med mindre styret bestemmer noe annet, vil være 12 
måneder, 

"Kjøpt aksje" en aksje som erverves av eller på vegne av en deltaker som 
beskrevet i regel 5, 

"Lønn"                         grunnlønn eller vederlag betalt eller gjort tilgjengelig av et ansettende 
selskap som fastsettes av styret generelt eller på en enkelt 
landsbasis, 

"Tilbakeskalert individuell 
terskel"                       

terskelbeløp i pounds sterling ovenfor som en enkelte deltakers 
Bidrag kan bli redusert i henhold til regel 4.2 og fastsettes av styret i 
henhold til regel 2.2.5, 

"Timeplan 1" Timeplan 1 til Planen, 

"Aksje" en fullt betalt ordinær aksje i kapitalen til Wood Group; 

"Datterselskap" betydningen er gitt av § 1159 av aksjeloven 2006; 

"Skatteplikt"                       enhver skatt, forskuddstrekk, avgifter, gebyrer eller trygdeavgift som 
forfaller i noen jurisdiksjon i forbindelse med Planen for hvor 
deltakeren er ansvarlig (inkludert eventuell straff, bot, meravgift, 
renter, gebyrer eller kostnader forbundet med dette) og for som et 
Wood-selskap eller tidligere Wood-selskap er forpliktet til å ta hensyn 
for alle relevante myndigheter, 

"UKLA" Storbritannias børsmyndighet (eller annen relevant myndighet); og 

"opptjening"                            det punktet hvor en deltaker får rett til å motta aksjer etter 
deltakerens samsvarsaksjetildeling og "opptjening" og "opptjent" 
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vil tolkes tilsvarende, 

"Wood Group" John Wood Group PLC registrert i Skottland under nr SC36219; og 

"Wood-selskap"                Wood, et datterselskap av Wood eller et annet selskap som er 
forbundet med Wood og er utpekt av styret, og kun i forbindelse med 
regel 11, et annet selskap som ikke er mindre enn 20 % av 
eierandelskapitalen (i henhold til § 548 i aksjeloven 2006) vil 
rettmessig tilkomme (direkte eller indirekte) Wood Group og dets 
datterselskaper, 

 

 
1.2 Dersom ikke annet fremgår av sammenhengen, har Planen referanser til: 

 
1.2.1 eventuelle lovbestemmelser der disse bestemmelsene endres eller gjeninnsettes fra tid til annen; 

 
1.2.2 entall inkluderer flertall og vice versa; og 

 
1.2.3 de maskuline inkluderer feminine og vice versa. 

 
1.3 Overskrifter er ikke en del av planen. 

 
2 INVITASJONER 

 
2.1 Styret kan beslutte å operere Planen til enhver tid, i henhold til gjeldende omsetningsrestriksjoner, og forutsatt at ingen 
 samsvarsaksjetildelinger kan gis på eller etter det tiende årsjubileet for den datoen Planen ble godkjent av Woods 
 aksjonærgeneralforsamling. 

 
2.2 Når styret bestemmer seg for å operere Planen, vil det også bestemme i forhold til hver Plan-syklus: 
 

2.2.1  deltakende jurisdiksjoner, deltagende datterselskaper og de berettigede medarbeiderne som inviteres til 
   å delta i  Planen; 

 
2.2.2  Innkjøpsperioden og eierperioden. Styret kan sette mer enn en kjøpsperiode eller eierperiode for å ta 
  hensyn til eventuelle juridiske eller regulatoriske krav som gjelder i en deltakende jurisdiksjon, eller av 
  andre grunner som det anser som hensiktsmessig, etter eget skjønn; 
 
2.2.3  minimum og maksimum bidrag som kan gjøres i løpet av innkjøpsperioden; 

 
2.2.4  valutaen som hver kvalifiserte medarbeider vil bli invitert til å bidra; 

 
2.2.5  eventuelle tilbakeskalerende individuell terskel; 

 
2.2.6  valutakursene som er grunnlaget for et slikt minimums- og maksimumsbidrag og tilbakeskalerende  
  individuell terskel har blitt konvertert til deltakerens utpekte valuta i forbindelse med invitasjonen i regel 
  2.2.4, 

 
2.2.7  enhver bidragsgrense som styret finner hensiktsmessig å bruke; 

 
2.2.8  jurisdiksjonene (hvis noen) der en jurisdiksjonsgrense vil gjelde og beløpet av hver relevant  
  jurisdiksjonsgrense, 

 
2.2.9  Samsvarsaksjeforhold, og 

 
2.2.10  Påmeldingsperiode. 

 
2.3 Enhver kvalifiserte medarbeider kan, etter styrets skjønn, bli invitert til å delta i Planen. Invitasjonen vil inneholde 
 opplysningene fastsatt i regel 2.2, forutsatt at minimums- og maksimumsbidrag og redusere individuell terskel vil være 
 oppgitt i den valutaen som gjelder for den kvalifiserte medarbeideren og uttrykt som et beløp per måned (eller annen 
 relevant frekvens under Kjøpsperiode). 
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3 DELTAKELSE I PLANEN 

 
3.1 I henhold til enhver handelsrestriksjon, i løpet av Registreringsperioden, skal en kvalifisert arbeidstaker som ønsker å delta 
 i Planen inngå en kjøpsavtale. 

 
3.2 Hver kvalifiserte medarbeider vil måtte spesifisere det bidraget som de ønsker å gjøre til Planen for varigheten av 
 kjøpsperioden. Det samlede årlige bidraget under kjøpsperioden må være minst lik minimumsbidraget som er spesifisert 
 av styret i henhold til Regel 2.2.3 og underlagt gjeldende jurisdiksjonsgrense, må ikke overstige: 

 
3.2.1 10 % av de berettigede medarbeidernes brutto grunnlønn (som bestemmes av styret); eller 

 
3.2.2 slik nedre grense (uttrykt som en prosentandel av en medarbeiders brutto grunnlønn eller et fast 
 pengebeløp) som styret fastsetter. 

 
3.3 De samlede bidragene angitt av en medarbeider i henhold til regel 3.2 for varigheten av kjøpsperiode vil bli konvertert til 
 pounds sterling til kursen som er nevnt i regel 2.2.6 for å bestemme hver deltakers opprinnelige sterling bidrag til den 
 aktuelle kjøpsperioden. Dersom styret bestemmer dette, vil en deltakers opprinnelige sterling bidrag brukes til å bestemme 
 det maksimale antall samsvarsaksjer som kan tildeles i forbindelse med den innkjøpsperioden forutsatt at deltakerens 
 bidrag vil fortsette på det nivået som er angitt av deltakeren i henhold til regel 3.2. 

 
3.4 I henhold til regel 3.5, vil bidrag gjøres av eller på vegne av deltakerne via lønnstrekk, for varigheten av kjøpsperioden, og 
 slike bidrag vil starte så snart som praktisk mulig etter utløpet av påmeldingsperioden. Hvor lokale regler i en bestemt 
 jurisdiksjon forbyr trekk i lønn, kan deltakeren få lov til å gi vanlige pengeinnskudd eller andre ytelser på vilkår som styret 
 bestemmer. 

 
3.5 En deltaker kan søke om å få en eksepsjonell betaling ("eksepsjonell betaling") i hver kjøpsperiode ved å gi Wood  ikke 
 mindre enn ti dagers skriftlig varsel som, hvis styret godkjenner en slik søknad etter eget skjønn, vil bli behandlet som et 
 ekstra bidrag.  Der deltakeren gjør en eksepsjonell betaling, vil han/hun ikke få lov til å sette inn ytterligere bidrag i 
 forbindelse med den kjøpsperioden og summen av bidragene han/hun har satt inn i løpet av den kjøpsperioden og 
 Eksepsjonelle betalingen kan ikke overstige det samlede bidraget spesifisert av deltakere under regel 3.2 (som 
 reduserte, hvor relevant, ved anvendelse av reglene 4.2 og/eller 4.3). 

 
3.6 Med mindre styret bestemmer noe annet, kan ingen bidrag gjøres av en deltaker som har opphørt å ha kontor eller arbeid 
 med et Wood-selskap (i henhold til regel 11.5). 

 
4 GRENSER OG NEDBYGGING 

 
4.1 På slutten av påmeldingsperioden, det samlede bidraget uttrykt i pounds sterling som gjøres av Deltakerne vil bli beregnet 
 for den aktuelle innkjøpsperioden og for dette formålet og de samme valutakursene som beskrevet i regel 2.2.6 vil bli brukt 
 til å konvertere bidraget som er satt inn i en annen valuta i pounds sterling. 

 
4.2 Hvis den samlede verdien av bidraget i pounds sterling skal gjøres i løpet av innkjøpsperioden fastsatt i samsvar med 
 regel 4.1 vil overstige noen bidragsgrense, kan styret redusere bidragene som betales av deltakerne ved slik metode eller 
 metoder som det anser som hensiktsmessig forutsatt at for å redusere bidraget må ikke styret redusere bidraget under 
 tilbakeskaleringens individuelle terskel. 

 
4.3 Dersom det samlede bidraget som skal betales av alle eller noen deltakere i en deltakende jurisdiksjon under 
 kjøpsperioden i samsvar med regel 4.1 vil overstige noen jurisdiksjonsgrense, kan styret redusere Bidraget som skal 
 betales av deltakerne ved hjelp av en slik metode eller metoder som det finner passende. 

 
4.4 Der bidrag skal betales av deltakerne er redusert i henhold til regel 4.2 eller 4.3, vil deltakerne bli varslet av Wood Group 
 tilsvarende før starten av kjøpsperiode. 

 
4.5 Styret må ikke gi en samsvarsaksjetildeling eller skaffe oppkjøpet av kjøpte aksjer eller utbytteaksjer som ville føre  til at 
 antall tildelte aksjer under Planen og under noen andre aksjeplaner for medarbeidere som er vedtatt av Wood 
 Group og overstiger det antallet som representerer ti prosent av den ordinære aksjekapitalen i Wood Group på det 
 tidspunktet. 

 
4.6 I henhold til regel 4.7 og 4.8, for å bestemme grensen fastsatt i regel 4.5, behandles aksjer som tildelt hvis de har 
 nylig blitt utstedt av Wood eller overført fra kassen for å tilfredsstille en opsjon, pris eller andre rettigheter  tildelt i løpet 
 av foregående ti år (en "tildeling"), eller i tilfelle av en slik pris i forhold til hvilke aksjer som ennå ikke er  levert, 
 dersom styret har til hensikt at nye aksjer vil bli utstedt, eller at aksjer fra kassen vil bli overført og for disse  formålene, 
 inkluderer antall tildelte aksjer: 

 
4.6.1 Aksjer som er utstedt eller kan utstedes til eventuell tillitsmann; og 
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4.6.2 Aksjer som har vært eller kan bli overført fra kassen til eventuell tillitsmann i begge tilfeller for tillitsmann 
 for å deretter overføre til å tilfredsstille en tildeling. 
 

4.7 Styret kan bestemme at aksjer overført fra kassen vil slutte å telle som tildelt i forbindelse med regelen 4.6 om 
 retningslinjer utgitt av slike institusjonelle investorrepresentative organer der styret bestemmer at det ikke lenger krever at 
 slike aksjer som skal telles. 

 
4.8 antall aksjer som er tildelt omfatter ikke: 

 
4.8.1 Aksjer i foranlediger der retten til å erverve egne aksjer bortfaller; og 
 
4.8.2 eksisterende aksjer andre enn egne aksjer som er overført eller som er tildelingsrelaterte aksjer. 
 

4.9 Dersom styret har som hensikt å tildele aksjer på en måte som er uforenlig med det ytterste i regelen 4.5 vil det redusere 
 antall aksjer som skal fordeles ved å redusere antallet av noen eller alle av samsvarsaksjer, kjøpte aksjer eller 
 utbytteaksjer som skal kjøpes på vegne av deltakerne ved hjelp en slik metode som det bestemmer for å være 
 hensiktsmessig. 

 
5 KJØPTE AKSJER 

 
5.1 Med forbehold om eventuelle omsetningsrestriksjoner vil hvert bidrag fra en deltaker i den aktuelle kjøpsperioden vil bli 
 benyttet ved oppkjøpet av kjøpte aksjer så snart som praktisk mulig etter datoen da bidragene er innbetalt, med det første 
 oppkjøpet å være på første anskaffelsesdato. 

 
5.2 kjøpte aksjer kan være nye aksjer, egne aksjer eller aksjer kjøpt fra markedet. Hvor aksjene er kjøpt i markedet til mer enn 
 én pris med bidrag fra alle deltakere, kan den gjennomsnittlige prisen på aksjene beregnes over flere omsetningsdager 
 brukes til å bestemme antall kjøpte aksjer som skal senere tildeles på vegne av hver deltaker som deres kjøpte aksjer. 

 
5.3 Hvor bidraget er betalt i en annen valuta enn pounds sterling valuta, vil bidraget utveksles til en pounds sterling valutakurs 
 som fastsettes av styret før de blir brukt til å erverve kjøpte aksjer. 

 
5.4 Kjøpte aksjer vil bli holdt på deltakernes vegne under eierperioden hos en forvalter, bobestyrer eller oppføringskonto eller 
 på et slikt annet grunnlag som styret bestemmer. 

 
5.5 Alle utbytter som utbetales i forbindelse med kjøpte aksjer i eierperioden vil bli brukt til å kjøpe ytterligere aksjer, som vil bli 
 holdt for deltakeren på samme vilkår som de kjøpte aksjene som de forholder seg, bortsett fra at slike aksjer vil ikke bli tatt 
 med ved utregning av samsvarsaksjeforholdet. 

 
5.6 Med forbehold om eventuelle omsetningsrestriksjoner, kan en deltaker selge eller overføre hele eller deler av hans/hennes 
 kjøpte aksjer når som helst i løpet av eierperioden. Imidlertid vil antall samsvarsaksjer som vil bli opptjent reduseres 
 forholdsmessig i samsvar med regel 6.2. 

 
5.7 Dersom en deltaker belaster, tildeler eller på annen måte disponerer hans kjøpte aksjer under eierperioden vil slike kjøpte 
 aksjer behandles som å ha blitt solgt eller overført i henhold til regel 5.6. 

 
6 SAMSVARSAKSJETILDELING 

 
6.1 En deltaker vil motta en matchende aksje på den første Handelsdagen etter Registreringsperioden, eller hvis 
 registreringen er underlagt godkjenning fra myndighetene, på den første Handelsdagen etter at en slik godkjenning er 
 innhentet. Hvis det på det foreslåtte tidspunktet for tildelingen er Handelsrestriksjoner for slike tildelinger, vil de bli gjort så 
 snart alle slike begrensninger ikke lenger gjelder. 

 
6.2 Samsvarsaksjetildelingen vil forholde seg til det antall aksjer (i henhold til det maksimale antallet angitt nedenfor) som vil 
 bli fastsatt ved å benytte samsvarsaksjeforholdet til antall kjøpte aksjer eiet av en deltaker på slutten av eierperioden, 
 enten ansett å avsluttes eller på annen måte. Deltakeren vil bli varslet om (i) samsvarsaksjeforholdet som vil bli brukt til å 
 beregne samsvarsaksjetildelingen og (ii) det maksimale antallet samsvarsaksjer, som ikke vil overstige det antallet kjøpte 
 aksjer som kan erverves med bidrag opp til verdien av deltakerens opprinnelige sterling-bidrag basert på markedsverdien 
 av en aksje, som bestemmes av styret på slutten av påmeldingsperiode, og deretter multiplisert med 
 samsvarsaksjeforholdet. 

 
6.3 En deltaker vil ikke måtte betale for samsvarsaksjetildelingen. 
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6.4 Før aksjene som en samsvarsaksjetildeling refererer til utstedes eller overført til en deltaker etter opptjeningen, hver 
 deltaker har ingen rettigheter i forhold til disse aksjene. 

 
6.5 En samsvarsaksjetildeling må ikke overdras, belastes, tildeles eller på annen måte avhendes (unntatt i tilfelle av Deltaker 
 død, til hans/hennes personlige representanter) og vil bortfalle umiddelbart på ethvert forsøk på å gjøre det. 

 
6.6 Styret kan bestemme, når som helst før utstedelse eller overføring av aksjer som foranlediger en opptjent 
 samsvarsaksjetildeling, der deltakerne vil motta et beløp (i kontanter og/eller tilleggsaksjer) lik i verdi til utbyttet som ville 
 ha blitt utbetalt på disse aksjene på slike vilkår og over en slik periode som styret måtte bestemme. Dette beløpet kan anta 
 reinvestering av utbyttet (på slikt grunnlag som styret kan bestemme) og kan ekskludere eller inkludere spesielle utbytter. 
 Alle slike beløp skal betales så snart som praktisk mulig etter opptjening av samsvarsaksjetildeling. 

 
7 SLUTTEN AV EIERPERIODEN 

 
7.1 I forhold til regel 7.2, 8, 11 og 12, umiddelbart etterfølge slutten av Holdingsperioden: 

 
7.1.1 Tildelinger av Matchende Aksje vil utstedtes over så mange Aksjer som beregnet i henhold til regel 6.2 og i 
 henhold til reglene 8 og 9, vil de utstedte Aksjene bli utgitt eller overført av Wood til Deltageren så 
 snart det er deretter under praktisk mulig (under hensyn til eventuelle gjeldende Restriksjoner) og 

 
7.1.2 Kjøpte Aksjer vil ikke lenger være underlagt regel 5.6 eller noen annen regel i Planen, og med forbehold 
 for regel 8 vil en Deltaker ha rett til å selge eller på annen måte overføre de Kjøpte Aksjene (med hensyn 
 til eventuelle gjeldende Restriksjoner) uten at salget eller overføringen har effekt på hans/hennes tildeling 
 av Matchende Aksjer. 

 
7.2  Hvis, når en tildeling av Matchende Aksje ellers vil gjelde under en hvilken som helst regel av Planen (eller enhver ramme 
 av Planen), vil Handelsrestriksjoner gjelde som vil forby: 
  

7.2.1 levering (eller anskaffelse av leveransen) av Aksjer eller kontanter (etter behov) til deltaker og/eller  
 

7.2.2 Deltakeren fra å selge Aksjer for å frigi seg Skatteansvar, når det er relevant. 
 
 Matchende Aksje-tildelingen skal ikke gjelde før den første datoen for slike Handelsrestriksjoner slutter å gjelde (med 
 mindre Styret bestemmer noe annet) og disse reglene skal tolkes tilsvarende. 

 
8 BESKATNING OG REGULATORISKE SPØRSMÅL 

 
8.1 En deltaker vil være ansvarlig for og holder hvert relevante Wood-selskap skadesløs mot eventuell skatteplikt. 
 Ethvert Wood-selskap kan holde tilbake et beløp for å gjøre opp en slik skatteplikt fra alle beløp som forfaller for 
 deltakeren (i den grad slik tilbakeholdelse ikke er i strid med gjeldende lover) og/eller gjøre andre ordninger som det anser 
 som hensiktsmessig for å sikre utvinning av slik skatteplikt inkludert, uten begrensning, til salg av tilstrekkelige aksjer 
 ervervet underlagt en samsvarsaksjetildeling eller på annen måte realisere et beløp for å gjøre opp skatteplikt. En deltaker 
 vil også være ansvarlig for alle skatte- og trygdeforpliktelser som han/hun er forpliktet til å gjøre rede for direkte til en 
 skattemyndighet i noen jurisdiksjon i forbindelse med Planen. 

 
8.2 Opptjening av en samsvarsaksjetildeling og utstedelse eller overføring av aksjer i henhold til Planen vil bli gjenstand for å 
 skaffe all godkjenning eller samtykke som kreves av UKLA (eller annen relevant myndighet), noen handelsrestriksjoner 
 eller andre gjeldende lover eller forskrifter (enten i Storbritannia eller andre steder). I slike tilfeller vil opptjening av en 
 samsvarsaksjetildeling utsettes til etter slike restriksjoner opphører å gjelde eller slike godkjennelser eller samtykke er 
 innhentet. 

 
9 KONTANTEKVIVALENTER 

 
9.1 I henhold til regel 9.2, når som helst før opptjening av en samsvarsaksjetildeling, kan styret bestemme at som en 
 erstatning for hans/hennes rett til å erverve noen eller alle av de relevante samsvarsaksjene, vil deltakeren i stedet motta 
 en kontant sum. Kontantsummen vil være lik markedsverdien (som fastsettes av styret) av antallet samsvarsaksjer som 
 ellers ville ha blitt utstedt eller overført og for disse formålene: 

 
9.1.1 markedsverdien vil bli fastsatt på datoen for opptjeningen, og 
 
9.1.2 kontantsummen vil bli utbetalt til deltakeren så snart det er praktisk mulig etter opptjeningen av 
 samsvarsaksjetildelingen, med fradrag for eventuelle fratrekk (inkludert, men ikke begrenset til skatteplikt 
 eller lignende forpliktelser) som kan kreves av loven. 

 
9.2 Styret kan bestemme at denne regelen 9 ikke vil gjelde for en samsvarsaksjetildeling, eller deler av den. 
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10 UTTAK 

 
10.1  Med forbehold om eventuelle omsetningsrestriksjoner, kan en deltaker kan når som helst i løpet av innkjøpsperioden gi 
 beskjed om at han/hun ønsker å trekke seg fra Planen. Når en deltaker har varslet om å trekke seg fra Planen i samsvar 
 med denne regelen 10.1, vil hans/hennes bidrag opphøre så snart som praktisk mulig deretter. 

 
10.2  Hvis en deltaker gir beskjed om at han/hun ønsker å trekke seg fra Planen, kan han/hun ikke starte Bidrag i forbindelse 
 med den kjøpsperioden han/hun ga et slikt varsel. 

 
10.3  Med forbehold om eventuelle ufravikelige regler i en deltakers jurisdiksjon, hvis en deltaker tar en frivillig eller lovbestemt 
 permisjon slik at bidrag ikke kan gjøres i henhold til regel 3.4, skal deltakeren anses for å ha trukket seg fra Planen i 
 henhold til regel 10.1. 

 
10.4  Dersom regel 10.1 gjelder, vil alle kjøpte aksjer ervervet på deltakerens vegne forbli underlagt reglene i Planen inkludert 
 regel 5.6 for resten av eierperioden. 

 
10.5 På slutten av eierperioden: 

 
10.5.1  Matchende Aksjeutdelinger vil veksle over så mange Aksjer som beregnet i henhold til regel 6.2 og, med 
 forbehold for regel 8 og 9, vil de gjeldende Aksjene bli utstedt eller overført deretter til Deltageren så snart det er 
 tilsvarlig praktisk mulig (under hensyn til eventuelle gjeldende Handelsrestriksjoner), og 

 
10.5.2  Kjøpte Aksjer vil ikke lenger være underlagt regel 5.6 eller noen annen regel i Planen, og med forbehold for regel 
 8 vil en Deltaker ha rett til å selge eller på annen måte overføre de Kjøpte Aksjene (med hensyn til eventuelle 
 gjeldende Handelsrestriksjoner) uten salg eller overføring som har effekt på hans/hennes Matchende Aksje-
 tildelinger. 

 
11 OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD 

 
11.1  Når en deltaker avslutter arbeidsforholdet hos med Wood Group-selskapet før utgangen av eierperioden annet enn i 
 samsvar med regel 11.2 eller 11.3, vil eierperioden anses for å avslutte og: 
 

11.1.1 Kjøpte Aksjer vil ikke lenger være underlagt regel 5.6 eller noen annen regel i Planen, og med forbehold av regel 
 8, vil en  Deltaker ha rett til å selge eller på annen måte overføre de Kjøpte Aksjene (med hensyn til eventuelle 
 Handelsrestriksjoner), og 

 
11.1.2  hans/hennes samsvarsaksjepris vil falle bort på datoen for opphør. 

 
11.2  Hvis en deltaker dør, vil eierperioden anses å avsluttes på datoen for hans/hennes død og regel 11.4 vil gjelde. 

 
11.3  Når en deltaker avslutter arbeidsforholdet hos med Wood-selskapet før utgangen av Eierperioden av en av  følgende 
 grunner: 

 
11.3.1 skade, dårlig helse eller uførhet, noe som gjenspeiles til tilfredsstillelse av styret; 

 
11.3.2  deltakeren arbeidsgiverselskap opphører å være et Wood-selskap eller overdragelse av en virksomhet eller  del 
 av et foretak (der deltakeren er ansatt) til en person som ikke er del av Wood; eller 
 

 11.3.3  noen annen grunn etter styrets skjønn, unntatt når en deltaker blir avskjediget  
 
 da deltakeren kan beholde hans/hennes samsvarsaksjetildeling og med mindre styret bestemmer at Eierperioden vil bli 
 ansett for å ende på datoen for opphør, vil samsvarsaksjetildelingen fortsette og opptjenes på slutten av den opprinnelige 
 eierperioden og i begge tilfeller vil regel 11.4 gjelde. 

 
11.4  Når en deltaker avslutter arbeidsforholdet eller sysselsettingen for en av grunnene som er angitt i regel 11.2 eller 
 11,3, på slutten av den aktuelle eierperioden (som fastsatt i samsvar med disse reglene) slik at ingen ytterligere bidrag 
 kan betales etter datoen for et slikt opphør; og: 

 
11.4.1  Kjøpte Aksjer vil ikke lenger være underlagt regel 5.6 eller noen annen regel i Planen, og med forbehold for regel 
 8 vil en Deltaker ha rett til å selge eller på annen måte overføre de Kjøpte Aksjene uten at salget eller 
 overføringen har effekt på hans / hennes Matchende Aksje-tildeling (under hensyn til eventuelle gjeldende 
 Handelsrestriksjoner) og 

 
11.4.2  Matchende Aksje-tildelinger vil gjelde i henhold til så mange aksjer som styret kan bestemme, som beregnet i 
 regel 6.2 og underlagt regel 8 og 9, vil de gjeldende aksjene bli utstedt eller overført til Deltakeren så snart det 
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 deretter er tilstrekkelig praktisk mulig (med hensyn til eventuelle gjeldende Handelsrestriksjoner), og 

 
11.4.3  i den grad at en samsvarsaksjetildeling ikke er fullt opptjent, vil resten av samsvarsaksjetildelingen forfalle 
 umiddelbart. 

 
11.5  I forbindelse med planen, vil en person bli behandlet som å ha avsluttet arbeidsforholdet hos et Wood-selskap på  den 
 siste dagen han/hun holder kontor eller arbeid med ethvert Wood-selskap. 

 
12 FIRMAHENDELSER 

 
12.1  På forekomsten av noen hendelse som er beskrevet nedenfor, i henhold til regel 12.5, vil eierperioden anses å ende på 
 datoen for en slik hendelse, og herske 12.2 vil gjelde. Disse hendelsene er: 

 
12.1.1 Generelt tilbud 

 
 Hvis en person (enten alene eller sammen med en person som opptrer i konsert med ham); 

 
 (i) oppnår kontroll over Wood som et resultat av å gjøre et generelt tilbud om å kjøpe 
  aksjer; eller 

 
 (ii) allerede har kontroll over Wood, gjør et tilbud om å kjøpe alle aksjer annet enn de som  
  allerede er eid av dem 

 
 og et slikt tilbud blir helt ubetinget. 

 
12.1.2  Ordningsarrangement 

 
 Et kompromiss eller ordning i samsvar med § 899 av aksjeloven 2006 som resulterer i en endring av kontroll av Wood 
 og er godkjent av domstolen. 

 
12.2  På forekomsten av noen av hendelsene som er nevnt i regel 12.1 vil deretter ingen ytterligere bidrag kunne betales og: 

 
12.2.1 Kjøpte Aksjer vil ikke lenger være underlagt regel 5.6 eller noen annen regel i Planen, og med forbehold for regel 
 8 vil en Deltaker ha rett til å selge eller på annen måte overføre de Kjøpte Aksjene uten at salget eller 
 overføringen har effekt på hans/hennes Matchende Aksje-tildeling (under hensyn til eventuelle gjeldende 
 Handelsrestriksjoner). 

 
12.2.2  Matchende Aksje-tildelinger vil gjelde i henhold til så mange aksjer som styret kan bestemme, som beregnet i 
 regel 6.2 og underlagt regel 7, 8 og 9, vil de gjeldende aksjene bli utstedt eller overført til Deltakeren så snart det 
 deretter er tilstrekkelig praktisk mulig (med hensyn til eventuelle gjeldende Handelsrestriksjoner), og 

 
12.2.3  i den grad at en samsvarsaksjetildeling ikke er fullt opptjent, vil resten av samsvarsaksjetildelingen forfalle 
 umiddelbart. 

 
12.3  Tap av selskapsskattefradrag 

 
Dersom styret finner at det ikke ville være et tap av selskapsskattefradrag i henhold til del 12 av selskapsskatteloven 2009 (eller noe 
lignende lover eller regler i en jurisdiksjon utenfor Storbritannia) dersom samsvarsaksjetildelinger var innløst på eller etter en 
hendelse som beskrevet i regel 12.1, slik at styret kan beslutte at tildeling opptjenes på et tidligere tidspunkt. 

 
12.4  Andre hendelser 

 
 Hvis: 

 
 12.4.1     ved passering av en oppløsning for frivillig avvikling eller inngåelse av en ordre på obligatorisk avvikling  
  av Wood; eller 

 
 12.4.2  Wood er eller kan bli påvirket av en fisjon, strykning, ekstraordinært utbytte eller andre hendelser   
 som kan, i den oppfatning av styret, påvirke nåværende eller fremtidig verdi av aksjer, 

 
 Styret kan bestemme at følgende bestemmelser gjelder: 

 
12.4.3  Eierperioden vil bli ansett for å ende på en dato som fastsettes av styret, og ingen ytterligere bidrag kan 
 betales etter denne datoen; 
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12.4.4  Kjøpte Aksjer vil ikke lenger være underlagt regel 5.6 eller noen annen regel i Planen, og med forbehold for 
 regel 8 vil en Deltaker ha rett til å selge eller på annen måte overføre de Kjøpte Aksjene uten at  salget eller 
 overføringen har effekt på hans / hennes Matchende Aksje-tildeling (under hensyn til eventuelle gjeldende 
 Handelsrestriksjoner). 

 
12.4.5  Matchende Aksje-tildelinger vil gjelde i henhold til så mange aksjer som styret kan bestemme, som 
 beregnet i regel 6.2 og underlagt regel 7, 8 og 9, vil de gjeldende aksjene bli utstedt eller overført til 
 Deltakeren så snart det deretter er tilstrekkelig praktisk mulig (med hensyn til eventuelle gjeldende 
 Handelsrestriksjoner), og 

 
12.4.6  i den grad at en samsvarstildeling ikke er opptjent bortfaller umiddelbart med mindre Styret fastsetter 
 noe annet. 

 
12.5  Utveksling av samsvarsaksjetildeling 

 
12.5.1  På forekomsten av noen av hendelsene som er nevnt i reglene 12.1 eller 12.4 så kan styret være enig med 
 deltakerne om at deres samsvarsaksjepris ikke vil opptjenes under regel 12.1 eller 12.4, som er aktuelt, men vil 
 bli utgitt i betraktning av tilskuddet til en ny pris som i den oppfatning av styret tilsvarer samsvarsaksjeprisen, 
 men er knyttet til aksjer i det overtakende selskapet (eller et annet selskap). 

 
12.5.2  På forekomsten av en intern omorganisering som et resultat av hvor de kjøpte aksjene er utvekslet for aksjer i 
 det overtakende selskapet, vil en samsvarsaksjetildeling ikke opptjenes under regel 12.1, men vil bli frigitt 
 automatisk av hensyn til tildeling av en ny tildeling som i den oppfatning av styret tilsvarer samsvarsaksjeprisen, 
 men er knyttet til aksjer i det overtakende selskapet. 

 
12.6  Enhver henvisning til styret i denne regelen 12 betyr at medlemmer av styret umiddelbart før den aktuelle hendelsen. 

 
13 INTERNASJONALE OVERFØRINGER 

 
13.1  Dersom det under en kjøpsperiode: 

 
13.1.1  en deltaker slutter å være bosatt (eller skal anses som bosatt) i en deltaker jurisdiksjon ("Opprinnelig deltaker 
 jurisdiksjon"); 

 
13.1.2  Deltakeren blir umiddelbart bosatt (eller anses å bli bosatt) i en annen Deltakende jurisdiksjon ("Ny deltakende 
 jurisdiksjon"); 

 
13.1.3  hendelsene beskrevet i reglene 13.1.1 og 13.1.2 fører ikke til at deltakeren slutter å holde kontoret eller arbeid 
 med Wood-selskapet i samsvar med regel 11; og 

 
13.1.4  valuta i den nye deltakende jurisdiksjonen er forskjellig fra valutaen i den opprinnelige Deltakende jurisdiksjon 

 
 Deltakeren vil fortsette å gjøre bidrag til planen, men etter at han/hun ikke lenger er bosatt (eller anses som bosatt) i den 
 opprinnelige deltakende jurisdiksjonen, vil det samlede bidraget spesifisert av Deltakeren i henhold til regel 3.2 skal 
 konverteres fra valutaen som gjelder i den opprinnelige deltakerens jurisdiksjon til valutaen i den nye deltakende 
 jurisdiksjonen ved hjelp av en valutakurs som fastsettes av styret på tidspunktet for endringen i jurisdiksjonen og bidrag 
 fra deltakeren etter at han/hun blir bosatt (eller anses for å være bosatt) i den nye deltakende jurisdiksjonen vil da bli brukt 
 til oppkjøp av kjøpte aksjer i samsvar med regel 5. 

 
13.2  Dersom det under en kjøpsperiode en deltaker opphører å være (eller skal anses å være) bosatt i en opprinnelig 
 deltakende jurisdiksjon og ikke umiddelbart bli bosatt (eller ansett for å være bosatt) i en ny deltakende jurisdiksjon, 
 forutsatt ingen av reglene 11.1 til 11.3 gjelder: 

 
13.2.1  deltakeren vil ikke gjøre ytterligere bidrag til planen etter den datoen som han/hun ikke lenger er bosatt i den 
 opprinnelige deltakerens jurisdiksjon; og 

  
13.2.2  alle kjøpte aksjer allerede ervervet på deltakerens vegne vil fortsatt være underlagt reglene i Planen for 
 varigheten av eierperioden, når regelen 7 vil gjelde. 

 
14 JUSTERINGER 

 
14.1 Det maksimale antallet aksjer etter en samsvarsaksjetildeling kan justeres på en slik måte som Styret fastsetter, i tilfelle: 

 
14.1.1  noen variant av aksjekapitalen i Wood; eller 
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14.1.2 en fisjon, strykning, ekstraordinært utbytte, fortrinnsrettsemisjon eller annen hendelse som kan, etter styrets 
 mening, påvirker den nåværende eller fremtidige verdien av andelene. 

 
15 ENDRINGER 

 
15.1  Bortsett fra det som er beskrevet i denne regelen 15, kan styret når som helst endre reglene i Planen eller vilkårene i 
 eventuelle samsvarsaksjetildelinger. 

 
15.2  I henhold til regel 15.3, vil ingen endring til fordel for deltakerne gjøres etter denne regelen 15 til bestemmelsene som 
 gjelder: 

 
15.2.1  personer til hvem, eller for hvem, aksjene eller kontanter er gitt i henhold til Planen; 

 
15.2.2  begrensninger på antall eller mengde av aksjer eller kontanter som er underlagt planen; 

 
15.2.3  maksimal rett for enhver Deltaker; 

 
15.2.4  grunnlag for å avgjøre en deltakers rett til, og vilkårene i, aksjer eller kontanter som er gitt under Planen; 

 
15.2.5  justeringer som kan gjøres i tilfelle av en variant av kapital; og 

 
15.2.6  vilkårene i denne regelen 15,2; 

 
uten forhåndsgodkjenning av medlemmene av Wood i generalforsamlingen. 

 
15.3  Regel 15.2 gjelder ikke for noen mindre endringer som er til fordel for administrasjon av planen eller er nødvendig eller 
 ønskelig å ta hensyn til eventuelle endringer i lovverket eller for å oppnå eller opprettholde gunstig beskatning, 
 valutakontroll eller reguleringsbehandling for et Wood-selskap eller deltaker. 

 
15.4  Ingen endring av vesentlig ulempe av deltakernes eksisterende rettigheter vil bli gjort under regel 15.1, med mindre: 

 
15.4.1  hver deltaker som kan bli berørt av en slik endring er blitt invitert til å indikere hvorvidt han/hun godkjenner 
 endringen; og 

 
15.4.2  endringen er godkjent av et flertall av de deltakerne som så har indikert. 

 
15.5  Ingen endring vil bli gjort under denne regelen 15 om det ville hindre Planen fra å være en medarbeiders aksje-ordning i 
 samsvar med § 1166 av aksjeloven 2006. 

 
16 JURIDISK RETT 

 
16.1  Denne regelen 16 gjelder under en deltakers ansettelses med et Wood-selskap og etter opphør av slik ansettelse,  om 
oppsigelsen er lovlig. 

 
16.2  Ingenting i Planen eller dens drift utgjør en del av vilkårene for ansettelse av en deltaker, kvalifiserte ansatte eller andre 
 ansatte og de rettigheter og plikter som følger av en deltaker ansettelse med et Wood Group-selskap er atskilt fra, og er 
 ikke påvirket av, deltakerens deltakelse i Planen. Deltakelse i Planen skaper ikke noen rett til fortsatt ansettelse for noen 
 av deltakerne. Deltakelse i Planen påvirker ikke en deltakers rettigheter under noen pensjonsordning som gjelder 
 hans/hennes arbeid og spesielt (men uten begrensning) fordelene som følger med eller i forbindelse med Deltakeren 
 under pensjonsordningen skal ikke økes som et resultat av deltakerens deltakelse i Planen eller noen 
 samsvarsaksjetildeling mottatt av ham som et resultat av en slik deltakelse. 

 
16.3  Oppkjøpet av kjøpte aksjer på vegne av en deltaker eller tildeling av noen samsvarsaksje til en deltaker skaper ikke noen 
 rett for den deltakeren å bli tilbudt fremtidig deltakelse i Planen, eller å få innvilget noen ekstra samsvarsaksjer eller for 
 kjøpte aksjer som kan erverves eller Samsvarsaksjetildelinger skal gis på noen spesielle vilkår, herunder antall aksjer som  

en Samsvarsaksjetildeling gjelder. 

 
16.4  Ved å delta i Planen, fraskriver en deltaker alle rettigheter til erstatning for tap i forhold til Planen, inkludert: 

 
16.4.1  tap eller reduksjon av rettigheter eller forventninger under Planen under noen omstendigheter eller annen grunn 
 (inkludert lovlig eller ulovlig oppsigelse av deltakerens stilling); 

 
16.4.2  noen utøvelse av et skjønn eller en beslutning er tatt i forhold til eventuelle kjøpte aksjer, 
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 Samsvarsaksjetildelinger og/eller Planen, eller unnlatelse av å utøve et skjønn eller ta en avgjørelse; og 

 
16.4.3  operasjon, suspensjon, oppsigelse eller endring av planen. 

 
17 GENERELT 

 
17.1  Styret, ethvert Wood-selskap, Kvalifiserte Ansatte og Deltakere må ta hensyn til Handelsrestriksjoner når de (i hvert 
 tilfelle etter behov) opererer, tolker, administrerer, deltar i og tar ethvert slikt eller alle tiltak i forhold til, eller vurdering eller 
 imøtesetting, av Planen inkludert Skjema 1. 
 
17.2 Planen opphører ved den datoen som er angitt i regel 2.1 eller på et tidligere tidspunkt ved et vedtak i styret eller en vanlig 
 oppløsning på Wood i generalforsamlingen. Oppsigelse av planen vil ikke berøre de eksisterende rettighetene til 
 deltakere. 

 
17.3  Aksjer utstedt eller overført fra kassen i henhold til Planen vil rangeres likt på alle måter med de utstedte aksjene, bortsett 
 fra at de ikke vil rangere for eventuelle stemmer, utbytte eller andre rettigheter knyttet til aksjer med henvisning til en 
 registreringsdato før dato for utstedelse eller overføring fra kassen. 

 
17.4  Enhver databeskyttelsespolitikk (eller politikker) og/eller datasikkerhetserklæring(er) av Wood eller en hvilken som helst 

Wood-gruppeselskap som gjelder for kvalifiserte ansatte og deltakere, vil gjelde for deres persondata. 

 
17.5  Planen skal forvaltes av styret. Styret vil ha full myndighet, i samsvar med Planen, for å administrere planen, inkludert 
 myndighet til å tolke og fortolke en bestemmelse i planen og å vedta regler for administrasjon av Plan. Vedtak i styret vil 
 være endelig og bindende for alle parter. 

 
17.6  Ethvert varsel eller annen kommunikasjon i forbindelse med Planen kan leveres personlig eller sendes elektronisk eller 
 via post, i tilfelle av et selskap til forretningskontoret (adressert til selskapets sekretær), og i tilfelle av et individ til 
 hans/hennes siste kjente adresse, eller, hvor den enkelte er styremedlem eller ansatt i et Wood-selskap, enten til 
 hans/hennes siste kjente adresse eller adressen til forretningssted hvor styremedlemmene eller de ansatte utfører hele 
 eller i det vesentlige hele hans/hennes oppgaver. Når et varsel eller en annen kommunikasjon er levert via post, vil det 
 anses å være mottatt 72 timer etter at det ble postet riktig adressert og frankert, og hvis elektronisk, når avsender mottar 
 elektronisk bekreftelse av levering eller hvis ikke tilgjengelig, 24 timer etter å sende varslingen. 

 
17.7 Ingen tredjepart vil ha noen rettigheter i henhold til kontraktsloven (tredjepartsrettigheter) 1999 til å håndheve 
 bestemmelser i denne planen (med forbehold for retten til en tredjepart som eksisterer annet enn under den loven). 

 
17.8  Disse reglene vil bli underlagt og tolkes i samsvar med lovene i England og Wales. Enhver person som er nevnt i denne 
 planen sender den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales. 
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SCHEDULE 1 
US TAXPAYERS 

1 Purpose 
 
The purpose of this Schedule is to alter the provisions of the Plan solely for Awards (as defined herein) granted to 
US Taxpayers to reflect the terms necessary or advisable for such Awards to qualify for the short-term deferral 
exemption from Section 409A described under Section 1.409A-1(b)(4) of the US Treasury Regulations. References 
to the Plan, or to the rules, in the main rules of the Plan shall be interpreted to include this Schedule in relation to 
US Taxpayers. 
 
2 Application of this Schedule 
 
This Schedule shall apply to all Eligible Employees and Participants who are US Taxpayers. In the event that a 
Participant becomes a US Taxpayer subsequent to the beginning of the Purchase Period of an Award under the 
Plan, then such Award shall immediately be amended in a manner consistent with this Schedule. References in 
this Schedule to Awards granted to US Taxpayers shall include Awards held by a Participant who becomes a US 
Taxpayer subsequent to the beginning of the Purchase Period. 
 
3 Definitions 
 
Certain words and expressions used in this Schedule which have initial capital letters have the meanings set out 
below. Other words and expressions used in this Schedule which have initial capital letters that are not set forth 
below have the meanings set out in the Plan. 
 
Award means a Matching Share award. 
 
Code means the US Internal Revenue Code of 1986, as amended. 
 
Short-Term Deferral Period means the period commencing on the date that an Award (or portion thereof) first is 
no longer subject to a “substantial risk of forfeiture” for the purposes of Section 409A and ending on 31 December 
of the calendar year in which such Award first is no longer subject to the substantial risk of forfeiture. 
 
Section 409A means Section 409A of the Code, the US Treasury Regulations promulgated and other official 
guidance issued thereunder, collectively. 
 
US means the United States of America. 
 
US Taxpayer means an Eligible Employee or Participant who is subject to US federal income taxation on the 
beginning of the Purchase Period of an Award, who is expected to become subject to US federal income taxation 
following the beginning of the Purchase Period of the Award, or who does become subject to US federal income 
taxation following the beginning of the Purchase Period of the Award but prior to the date upon which any part of 
the Award vests. 
 
US Treasury Regulations mean the regulations promulgated under the Code.  
 
4 Settlement of Awards 
 
Notwithstanding the rules of the Plan, an Award granted to a US Taxpayer will be settled no later than the end of 
the applicable Short-Term Deferral Period. 
 
In the event that the settlement of an Award (or portion thereof) granted to a US Taxpayer has not been made by 
the end of the Short-Term Deferral Period due to the circumstances described in Rule 7.2 of the Plan applying to 
the Award, then to the extent permissible under Section 1.409A-1(b)(4)(ii) of the US Proposed Treasury 
Regulations, such settlement may be delayed so long as the Award is then settled at the earliest date at which it is 
reasonably anticipated that the relevant Dealing Restrictions cease to apply. 
 
5 Dividend equivalents 
 
Any dividend equivalents on an Award granted to a US Taxpayer payable pursuant to Rule 6.6 of the Plan shall be 
paid no later than the end of the applicable Short-Term Deferral Period or such later date permitted by Paragraph 
4 of this Schedule. 
 
6 Amendments 
 
Notwithstanding the provisions of Rule 15 (Amendments) of the Plan, any amendment to the Plan, this Schedule 
or an Award shall only be effective with respect to an Award granted to a US Taxpayer to the extent that it does 
not cause the Award to violate Section 409A. 
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Notwithstanding Rule 15.4.2 of the Plan, the Board need not obtain the approval of a majority of the Participants 
for any changes to an Award granted to a US Taxpayer that is necessary or desirable to avoid the Award violating 
Section 409A. 
 
7 Exchange of Awards 
 
Where there is to be an exchange of an Award granted to a US Taxpayer pursuant to Rule 12.5 (Exchange of 
Matching Share award) of the Plan, the Board shall attempt to structure the terms of the exchange and the new 
award such that neither the exchange nor the new award violate Section 409A.  
 
8 Lapse of Awards 
 
In addition to the times and events set forth in the Plan, an Award granted to a US Taxpayer will also lapse upon 
the end of the applicable Short-Term Deferral Period, or on such later date permitted by Paragraph 4 of this 
Schedule. 
 
9 Variations in share capital, demergers and special distributions 
 
Where there is to be an adjustment of an Award granted to a US Taxpayer pursuant to Rule 14 (Adjustments) of 
the Plan, the Board shall attempt to structure the terms of the adjustment of the Award such that the adjustment 
does not violate Section 409A. 
 
10 Section 409A 
 
Awards granted to US Taxpayers and any special dividend equivalents thereon are intended to be exempt from 
the requirements of Section 409A under the short-term deferral exception described in Section 1.409A-1(b)(4) of 
the US Treasury Regulations, and the Plan and this Schedule shall be interpreted and administered consistent with 
such intention with respect to the Awards granted to US Taxpayers and any dividend equivalents thereon. If any 
provision, term, or condition of an Award granted to a US Taxpayer would otherwise frustrate or conflict with such 
intention, such provision, term or condition will be interpreted and deemed amended so as to avoid such conflict to 
the fullest extent possible. In the event of any conflict between an applicable provision of the Plan and an applicable 
provision of this Schedule with respect to an Award granted to a US Taxpayer, the provision of this Schedule shall 
apply. 
 
If, at any time, any Wood group company determines that the terms of an Award granted to a US Taxpayer may 
violate Section 409A, Wood shall have the authority, but shall not be required, to enter into an amendment of such 
Award that is designed to avoid the imposition of any additional tax, interest, or penalties on the US Taxpayer under 
Section 409A. Notwithstanding any other provision of any Award, no Wood group company guarantees or warrants 
to any person that an Award granted to a US Taxpayer is exempt from Section 409A. 
 
11 No Wood group company liability 
 
Each US Taxpayer is solely responsible and liable for the satisfaction of all taxes, penalties and interest that may 
be imposed on the US Taxpayer in connection with the Plan and/or this Schedule or any Award, including any 
taxes, penalty or interest under Section 409A. No Wood group company shall have any obligation to indemnify or 
otherwise hold a US Taxpayer harmless from any or all of such taxes, penalty or interest. 
 
 


