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Wood İşçilər üçün Səhm Planı ("Plan") 

Şərtlər (“Şərtlər”) 

Bu Şərtlər John Wood Group PLC (“Şirkət") şirkətindən səhmləri almağa razılıq verdiyim əsası təşkil edir 

(“Səhmlər”). Mən Səhmləri Computershare Investor Services PLC şirkətindən (qeydiyyata alınmış ofisi The 

Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS13 8AE ünvanında yerləşir) (“Plan Administratoru”) almağa razılıq 

verirəm.  Plan Administratoru normal təcrübəyə uyğun olaraq mənim adımdan Səhmləri almaq üçün 

himayəçinin xidmətlərindən istifadə edəcək.   

Himayəçi Computershare Trustees (Jersey) Limited şirkətidir (“Himayəçi”) (qeydiyyata alınmış ofisi 

Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, Jersey, JE1 1ES ünvanında yerləşən və eyni zamanda 22 

dekabr 2011 və 6 və 8 iyun 2000-ci il tarixlərdə imzalanmış trast bəyanatları ilə təşkil edilmiş John Wood 

Group PLC İşçilər üçün Səhm Trastının himayəçisidir)   

Bu Şərtlər həmçinin Plana uyğun olaraq Şirkətdən əlavə səhmləri alacağım əsası təşkil edir (“Uyğun 

Səhmlər”).  

Bu Şərtlərdə tərifi verilməmiş, baş hərflərlə yazılan terminlərin mənası 13 may 2015 tarixində səhmdarlar 

tərəfindən, 5 noyabr 2015 tarixində şirkətin idarə heyəti tərəfindən təsdiqlənmiş və daha sonra 14 noyabr 

17 və 19 noyabr 2018 tarixlərində düzəlişlər edilmiş "John Wood Group PLC" Wood İşçilərinin Səhm Planı 

Qaydalarında (John Wood Group PLC Rules of the Wood Employee Share Plan) ("Qaydalar") verilib. Bu 

Şərtlər və Qaydalarla və ya hər hansı müvafiq qanunvericilik arasında hər hansı münaqişə yaranarsa, 

Qaydalar və müvafiq qanunvericilik üstünlük təşkil edəcək. Bu Şərtlərin müddəaları bir-birindən ayrıla 

bilər və müddəaların hər hansı biri və ya bir neçəsi tam və ya qismən qanunsuz, yaxud digrə yolla 

qüvvədən düşmüş hesab eilərsə, qalan müddəalar məcburi və qüvvədə qalmış hesab olunur.  

1.1 Alınmış Səhmlər 

Mən razılaşıram ki: 

1.1.1 Qaydaları və bu Şərtləri nəzərə almaq şərtilə, 1 mart 2020-ci il tarixdə başlaycaq və 12 ay 

davam edəcək Alış Müddəti ərzində Planda iştirak edəcəyəm; 

1.1.2 mənim ödənişimi işəgötürənim mənim əmək haqqı cədvəlimdən istifadə etməklə xalis əmək 

haqqımdan tutacaq və Himayəçinin hazırkı Şərtlərə (və, ABŞ vergi ödəyiciləri olduqda, 

Qaydaların 1 Əlavəsinə) uyğun olaraq yuxarıda qeyd edilmiş Alış Müddəti ərzində saxlayacaq; 

1.1.3 mənim əmək haqqı dövründə etdiyim ödənişlər ödəniş müddəti üçün ümuni əmək haqqının 

1%-dən az və 10%-dən çox ola bilməz; 

1.1.4 Alınmış Səhmləri əldə etmək üçün hər bir ödəniş Himayəçiyə köçürüləcək və mübadilə 

kursuna uyğun və Şirkət və Himayəçi arasında vaxtaşırı olaraq razılaşdırılmış vaxtda funt 

sterlinqə çevriləcək; 

1.1.5 Wood şirkəti, Himayəçi, yaxud onların hər hansı işçiləri, məsul şəxsləri, agentləri, 

nümayəndələri və ya direktorları mənim ödənişlərimin hansı kursla funt sterlinqə çevriləcəyinə 

zəmanət verməyəcək və bu şəxslərin heç biri mənim ödənişimi funt sterlinqə çevirmək üçün 

istifadə edilmiş mübadilə kursu üçün məsuliyyət daşımayacaq; 
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1.1.6 Mən öz yerli əmək haqqı koordinatoruma 2 həftə əvvəlcədən yazılı bildiriş və ya elektron 

göstəriş verməklə ödənişlərimi istənilən vaxt  (varsa, hər hansı sövdələşmə 

məhdudiyyətlərinin belə bildirişi verməmin qarşısını aldığı müddətlər istisna olmaqla) 

dayandıra bilərəm. Bu bildiriş, onu mənim yerli əmək haqqı koordinatorum aldıqda qüvvəyə 

minəcək. Mən anlayıram ki, mənim yerli əmək haqqı koordinatorum ödənişlərimin 

dayandırıldığı barədə rəsmi bəyanat verəcək və ödənişlərin dayandığı tarixi təsdiq edəcək;  

1.1.7 mən ödənişlərin dayandırılması barədə bildiriş versəm, həmin Plan Sikli üçün Alış Müddəti 

ərzində ödənişləri yenidən başlaya bilməyəcəm; 

1.1.8 mən Planı tərk etmişəmsə, Himəyəçinin mənim adımdan saxladığı hər hansı istifadə 

edilməmiş ödənişlər: mən Planı tərk etdiyimi yerli əmək haqqı koordinatoruma bildirən zaman 

yazılı olaraq hər hansı başqa şərti irəli sürmədiyim hallarda (a) toplam olaraq £20-dan artıq 

olan hər hansı məbləğ ya əmək haqqı, ya da çek vasitəsilə (funt sterlinqlə ifadə olunmuş) 

mənə qaytarılacaq; və (b) toplam olaraq £20-a bərabər və ya ondan az olan hər hansı məbləğ 

Şirkətin seçimi ilə hər hansı xeyriyyə məqsədi üçün istifadə ediləcək.   Mənə qaytarılan hər 

hansı ödəniş köçürmə ilə bağlı Himayəçinin, Plan Administratorunun və ya Wood şirkətinin 

çəkdiyi hər hansı xərclər, komisyon haqqları və digər haqqlar çıxıldıqdan sonra ediləcək; və  

1.1.9 Himayəçi mənim ödənişlərimi faiz toplamayan hesabda saxlayacaq.  

1.2 Uyğun Səhmlər 

Mən razılaşıram ki: 

1.2.1 Uyğun Səhmlər mənə Alınmış Səhmlərin müqabilində və Planı və bu Şərtləri (və, vergi 

ödəyiciləri olduqda, Qaydaların 1 Əlavəsini) nəzərə almaqla veriləcək; 

1.2.2 Uyğun Səhmlər mənə aldığım hər İki Alınmış Səhm müqabilində bir Uyğun Səhm əsasında 

veriləcək;  

1.2.3 Alınmış Səhmlərlə və Uyğun Səhmin verilməsi ilə bağlı Saxlama Müddəti, Qaydaları nəzərə 

almaq şərtilə, 23 aprel 2020-ci il tarixdən (İlkin alma tarixi) başlayaraq iki il davam edəcək;  

1.2.4 mənə Uyğun Səhmlərin verilməsi ancaq hər hansı Wood şirkətində işləməyə davam etməm və 

Alınmış Səhmləri müvafiq Saxlama Müddəti ərzində saxlamam şərtilə həyata keçiriləcək; 

1.2.5 mənim Uyğun Səhmimin səhmlərlə verilməsi hər hansı yurisdiksiyada qanunu və ya qaydanı 

pozarsa, yaxud hər hansı praktiki baxımdan Şirkət ödənişi səhmlərlə etmənin çətin olduğuna 

qərar verərsə, onda ödəniş nağd pulla ediləcək.  

1.3 Verilən Uyğun Səhmlərin azalması 

1.3.1 Mən razılaşıram ki, mənə veriləcək Uyğun Səhmlərin sayı müvafiq Saxlama Müddəti başa 

çatana qədər Qaydalara uyğun Plandan çıxarılmış Alınmış Səhmlərin sayına mütənasib olaraq 

azalacaq (yəni, mən müvafiq Saxlanma Müddətinin sonuna qədər hər hansı Alınmış Səhmləri 

satsam, belə Alınmış Səhmlər veriləcək Uyğun Səhmlərin hesablanmasında nəzərə 

alınmayacaq). 

1.3.2 Mən razılaşıram ki, Qaydalar başqa şərtlər nəzərdə tutmasa (işdən çıxma şəraitlərindən asılı 

olaraq), Saxlama Müddətinin sonuna qədər mən Wood şirkətindən işdən çıxsam mənə Uyğun 
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Səhmlərin verilməsi dayandırılacaq.    

1.3.3 Mən istənilən vaxt mənə veriləcək Uyğun Səhmləri heç kəsə təhkim etməməyə, yükləməməyə, 

köçürməməyə və ya digər məqsədlə istifadə etməməyə razılıq verirəm, həmçinin razılaşıram 

ki, Şirkətin başqaları tərəfindən alınması, yaxud Qaydaların 12 saylı qaydasında təsvir edilmiş 

hər hansı korporativ hadisənin baş verməsi, yaxud Şirkətin Plana xitam verməsi halında mənə 

veriləcək Uyğun Səhmlərə aidiyyatı olan Alınmış Səhmlərin müvafiq Saxlama Müddəti ərzində 

saxlama öhdəliyim başa çatacaq.  

1.4 Plan Səhmlərinin saxlanması 

1.4.1 Mən razılaşıram ki, Alınmış Səhmlərim və/yaxud hər hansı əlaqədar Divident Səhmləri (“Plan 

Səhmləri”) Himayəçi tərəfindən bu Qaydalara uyğun aşağıdakı müddətə saxlanacaq:  

i) sözügedən Alınmış Səhmlərə tətbiq edilən Uyğun Səhmlərin verilməsi qüvvəyə 

mindikdə;  

ii) Plan Səhmlərimdən bəzilərini və ya hamısını satmaq, köçürmək və ya geri 

götürmək istədiyim barədə bildiriş verdikdə; yaxud  

iii) Şirkət Plana xitam verdikdə; 

1.5 Dividentlər 

1.5.1 Mən başa düşürəm ki, Satın Alınmış Səhmlərim əsasında ödəniləsi bütün dividendlər mənim 

adımdan Dividend Səhmlərinin alınması üçün (qanuni baxımdan mümkün olarsa) istifadə 

olunacaq və aid olduqları Satın Alınmış Səhmlərlə eyni şərtlərə malik olacaqlar. Dividend 

Səhmlər həm də əlavə dividendlər cəlb edəcək. 

1.6 Yeni səhmlərin buraxılması və səsvermə 

1.6.1 Mən anlayıram ki, yeni səhmlər buraxılan hallarda Şirkət mənimlə əlaqə saxlayaraq, Plan 

Səhmlərimlə bağlı hansı seçimlərimin olduğunu izah edəcək. 

1.6.2 Mən anlayıram ki, Plan Səhmlərimlə bağlı Himayəçinin necə səs verməsini istəməyim barədə 

Himayəçiyə bildiriş verə bilərəm - bu müvəkkil vasitəsilə səsvermə adlanır. 

1.7 Risklərlə bağlı xəbərdarlıqlar: 

1.7.1 Səhmin qiyməti ilə bağlı risk: Mən anlayıram ki, Plana uyğun alınmış və ya mükafat verilmiş 

Səhmlərin dəyəri aşağı düşə, həmçinin yuxarı qalxa bilər. 

1.7.2 Valyuta ilə bağlı risk: Mən anlayıram ki, Səhmlər mənim yurisdiksiyamın valyutası olmayan 

başqa valyuta ilə satıldıqda və ya alındıqda, mübadilə kursunun dəyişməsi Səhmlərin dəyərinə 

də təsir göstərə bilər.     

1.8 Məşğuliyyət 

Mən anlayıram ki, Plana uyğun verilən bütün müavinətlər növbədən kənar ödənişdir və heç bir halda 

sizin normal mükafatlandırmanızın bir hissəsi hesab edilməyəcək. Bundan əlavə, Səhmlərlə əlaqədar 

işəgötürənimin əmək haqqı tabeli vasitəsilə ödəniş almam faktı bu ödənişlərin əmək haqqımın bir 

hissəsi kimi götürüləcəyini və ya işdən çıxan zaman son ödənişin edilməsi, təqaüd hüquqlarının və ya 
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hər hansı məşğuliyyət müavinətlərinin hesablanması zamanı nəzərə alınacağını bildirmir. Plana uyğun 

edilmiş hər hansı mükafat mənim işəgötürənlə imzaladığım əmək müqaviləmin bir hissəsini təşkil 

etmir və heç bir halda işəgötürənlə bağladığım əmək müqaviləmin şərtlərini dəyişmir. Şirkət istənilən 

vaxt, öz müstəsna qərarı ilə Planın təklif edilməsini dayandıra bilər.  

1.9 Qanun və yurisdiksiya  

Bu Şərtlər İngiltərə və Uelsin qanunlarına uyğun təşkil ediləcək və tənizmlənəcək və İngiltərə və 

Uelsin məhkəmələri hər hansı mübahisənin həllində müstəsna yurisdiksiyaya malik olacaq.  

1.10 İngilis dili 

Mən qəbul edirəm ki, Planı, o cümlədən Qaydaları tənzimləyən sənədlər, bu Şərtlər və Plan 

Təlimatları və Tez-tez verilən suallar ancaq İngilis dilində olacaq. Mən qəbul edirəm ki, hər hansı 

təqdim edilmiş tərcümələr ancaq məlumat məqsədi daşıyır və mənim dilimdə sənədlərin tərcüməsi 

yoxdursa, ingilis dilində olan versiyanın məzmununu başa düşürəm.     

1.11 Verilənlərin Mühafizəsi 

Bununla təsdiq edirəm ki, Planın istismarı ilə əlaqədar və müvafiq prosedurlar, qanun və qaydalara 

cavab verməklə bağlı bütün məqsədlər üçün mənim şəxsi məlumatlarımın (o cümlədən məxfi şəxsi 

məlumatların) saxlanmasına və işlənməsinə Wood yaxud Wood qrupu şirkətinin hər hansı müvafiq 

məlumatların mühafizəsi siyasəti (və ya siyasətləri) və/yaxud məlumatların məxfiliyi bildiriş(lər)i tətbiq 

ediləcək. 

1.12 Xarici aktib / Mübadiləyə nəzarət 

Mən qəbul edirəm ki, mənim Planda iştirakımla əlaqədar mənə tətbiq edilən hər hansı xarici aktivlərə 

və ya mübadiləyə nəzarət qaydalarına əməl etməyə müstəsna cavabdehlik daşıyıram və heç bir 

Wood şirkəti mənim adımdan hər hansı belə hesabatı hazırlamağa və ya mübadiləyə nəzarət 

təsdiqini almağa cavabdehlik daşımayacaq. Hər hansı sənədləri vaxtında verməsəm, yaxud tələb 

olunan razılığı almasam, mənim işəgötürənim, yaxud hər hansı Wood şirkəti bununla bağlı yaranan 

cərimə və ya ödənişlər üçün məsuliyyət daşımayacaq.  

1.13 İştirakçının bəyanatı   

Mən təsdiq edirəm ki: 

1.13.1 Bu Şərtləri oxudum və bu Şərtlərə və Qaydalara əməl etməyə razılıq verirəm (onların bir 

nüsxəsi mənə verilmişdir); 

1.13.2 Planın iş qaydasını izah edən işçilər üçün təlimatı və Tez-tez verilən suallar sənədini, o 

cümlədən mənə edilən ödənişlərin bir hissəsini təşkil edən, mənim ölkəm üçün nəzərdə 

tutulmuş hər hansı xüsusi şərt və müddəaları oxudum və başa düşdüm. 

1.13.3 Mən Wood şirkətinin əməkdaşıyam (və 1 noyabr 2019-ci ildən bəri burada işləyirəm); 

1.13.4 Səhmlərin dəyərinin arta və ya azala biləcəyini başa düşürəm;  

1.13.5 Müvafiq hallarda, əməl etməli olduğum Sövdələrin Məhdudlaşdırılmasından, xüsusilə Wood 

Səhmlərlə Sövdələr Siyasəti tərəfindən qoyulmuş Sövdələşmə Məhdudiyyətlərindən xəbərim 

var.  Nəticədə başa düşürəm ki, hər şeylə yanaşı, mükafatımı almama, həll etməmə və ya 
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köçürməmə, yaxud Səhmləri satmama və ya müəyyən tarixlərdə Plana qoşulmama və ya onu 

tərk etməmə məhdudiyyətlər qoyula bilər (o cümlədən Şirkətin "bağlı müddətdə" olduğu 

vaxt və ya mənim əlimdə qiymətlə bağlı daxili məlimatlar olduğu hallarda).  Mən anlayıram 

ki, hər hansı Sövdələrin Məhdudlaşdırılmasının pozulmamasını təmin etməyə cavabdehlik 

daşıyıram;   

1.13.6 Mən anlayıram ki, Planla bağlı mənə edilən hər hansı ödənişə işlədiyim, yaşadığım ölkədə 

vergilər və sosial mühafizə ödənişləri, yaxud hər hansı digər vergilər tətbiq edilə bilər. Bütün 

şəxsi vergilərin ödənilməsinə cavabdehlik daşıdığımı qəbul edirəm. 

1.13.7 Mən anlayıram ki, Planda iştirak könüllüdür və mənim məşğuıiyyətimə və ya karyerama 

mənfi və ya müsbət təsir göstərməyəcək; 

1.13.8 Mən anlayıram ki, Wood şirkəti və ya Himayəçi və ya Wood şirkətinin və ya Himayəçinin hər 

hansı işçisi yaxud məsul əməkdaşı şəxsi investisiya, hüquqi, maliyyə və ya vergi məsləhəti 

vermək və ya istənilən vaxt Planda iştirak edib-etməməmin faydalarına dair məsləhət 

vermək səlahiyyətinə malik deyil və təsdiq edirəm ki, heç bir belə işçi yaxud məsul əməkdaş 

mənə məsləhət verməyib, yaxud təklif etməyib; 

 


