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Plano de Ações para Colaboradores da 
Wood 

 
1 DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO 

 
1.1 Neste Plano, salvo indicação em contrário, as palavras e expressões abaixo têm os seguintes significados: 

 
«Contrato de Aquisição» o contrato segundo o qual um Participante se inscreve no Plano e 

concorda fazer Contribuições nos termos da regra 3.1; 

«Conselho de Administração» o conselho de administração da Wood ou qualquer comitê 
devidamente autorizado do conselho de administração ou 
qualquer representante do conselho de administração (incluindo, 
especialmente, o Comitê de Direção dos Planos de Ações); 

«Contribuição» sujeito à regra 3.5, o pagamento realizado por ou em nome de um 
Participante na moeda local do Participante (ou em qualquer outra 
moeda determinada pelo Conselho de Administração) 
mensalmente (ou com qualquer outra frequência determinada 
pelo Conselho de Administração) durante um Período de 
Aquisição a ser usado na aquisição de Ações Adquiridas nos 
termos do Plano; 

«Limite Contributivo» o valor máximo acumulado de Contribuições em libras esterlinas 
que pode ser feito por todos os Participantes durante um Período 
de Aquisição determinado pelo Conselho de Administração, em 
conformidade com a regra 2.2.7; 

«Controle» o significado atribuído pela seção 995 da Lei do Imposto Sobre o 
Rendimento de 2007; 

«Dia de Negociação» qualquer dia no qual a Bolsa de Valores de Londres esteja em 
funcionamento; 

«Restrições de Negociação» significa qualquer restrição ou restrições sobre negociações ou 
operações sobre títulos impostas por: 

 quaisquer regras, requisitos legais, despachos, código penal ou 
regulamentar, disposição ou norma ou outro requisito ou diretriz; 
e/ou 

(ii) qualquer código adotado ou estabelecido pela Empresa como 
complemento ou substituição do (i) anterior, 

em todos os casos, em vigor, e conforme a alteração ou 
substituição periódicas; 

«Ações de Dividendos» Ações adquiridas em nome de um Participante nos termos da 
regra 5.5; 

«Colaborador Elegível» um colaborador da Wood ou de qualquer uma de suas Filiais 
Participantes que seja residente ou considerado como sendo 
residente na Jurisdição de Participação: 

«Período de Inscrição» o período durante o qual os Colaboradores Elegíveis podem 
celebrar um Contrato de Aquisição para participar do Plano nos 
termos da regra 3; 

«Período de Detenção» um período de dois anos, ou qualquer outro período, conforme 
determinado pelo Conselho de Administração, com início na data 
de aquisição inicial; 

«Data de aquisição inicial» a primeira data, após o fim do Período de Inscrição, na qual as 
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Contribuições são aplicadas para adquirir Ações Adquiridas; 

«Reorganização Interna» sempre que, imediatamente após uma alteração de Controle da 
Wood, todo ou parte do capital social emitido da empresa 
adquirente for detido, direta ou indiretamente, por pessoas que 
eram acionistas da Wood imediatamente antes da alteração do 
Controle; 

«Limite de Jurisdição» o valor acumulado máximo de Contribuições, na moeda da 
jurisdição aplicável, que pode ser realizado por todos ou parte dos 
Colaboradores Elegíveis residentes ou considerados como sendo 
residentes nessa jurisdição, e conforme estabelecido pelo 
Conselho de Administração para ter em consideração as leis ou 
regulamentos aplicáveis nessa jurisdição, ou por qualquer outro 
motivo, ao critério do Conselho de Administração; 

«Regras de Cotação» as regras de cotação da UKLA, conforme alteradas 
periodicamente; 

«Bolsa de Valores de Londres» Bolsa de Valores de Londres ou respectivos sucessores 
periodicamente; 

«Ações Equivalentes» Ações às quais corresponde uma concessão de Ações 
Equivalentes; 

«Concessão de Ações Equivalentes» um direito concedido pela Wood a cada Participante para adquirir 
Ações em conformidade com a regra 6, que estará, quando 
aplicável, sujeito ao Anexo 1; 

«Proporção de Ações Equivalentes» a proporção (de Ações Equivalentes e Ações Adquiridas) 
aplicável às concessões de Ações Equivalentes, que determinará 
o número de Ações Equivalentes a serem emitidas ou transferidas 
para os Participantes após o fim do Período de Detenção, que não 
pode ultrapassar uma Ação Equivalente por cada Ação Adquirida; 

«Contribuições Originais em Libra 
Esterlina» 

o valor total (em libras esterlinas) das Contribuições de um 
Participante a serem realizadas ao longo do Período de Aquisição 
determinado em conformidade com a regra 3.3;  

«Participante» um Colaborador Elegível que celebrou um Contrato de Aquisição 
para participar do Plano nos termos da regra 3 ou, após o 
falecimento do mesmo, seus representantes pessoais; 

«Jurisdição de Participação» uma jurisdição selecionada pelo Conselho de Administração na 
qual está disponível a participação no Plano; 

«Filial de Participação» uma Filial da Wood selecionada pelo Conselho de Administração 
para efeitos do Plano; 

«Plano» o Plano de Ações para Colaboradores da Wood em sua forma 
atual ou conforme alterado periodicamente; 

«Ciclo do Plano» cada ocasião na qual Colaboradores Elegíveis são convidados 
para participar do Plano; 

«Período de Aquisição» um período, determinado pelo Conselho de Administração, ao 
longo do qual um Participante realiza Contribuições, que, salvo 
determinação em contrário do Conselho de Administração, será 
de 12 meses; 

«Ação Adquirida» uma Ação adquirida por ou em nome de um Participante conforme 
descrito na regra 5; 

«Salário» salário básico ou qualquer remuneração paga ou disponibilizada 
por uma empresa empregadora, conforme determinado 
globalmente pelo Conselho de Administração ou individualmente 
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em cada país; 

«Limite Individual de Redução» o valor limite em libras esterlinas acima com Contribuições de um 
Participante individual pode ser reduzido em conformidade com a 
regra 4.2 e determinado pelo Conselho de Administração em 
conformidade com a regra 2.2.5; 

«Anexo 1» Anexo 1 do Plano 

«Ação» uma ação normal paga na íntegra de capital da Wood; 

«Filial» o significado atribuído pela seção 1.159 da Lei das Sociedades de 
2006; 

«Responsabilidade Fiscal» qualquer responsabilidade sobre impostos, retenções, 
quotizações, taxas ou contribuições para a segurança social, em 
qualquer jurisdição, associados ao Plano pelos quais o 
Participante é responsável (incluindo qualquer penalização, 
multa, sobretaxa, juro, encargos ou despesas relacionados com o 
mesmo) e pelos quais nenhuma empresa do Grupo Wood ou 
antiga empresa do Grupo Wood deve prestar contas perante 
qualquer autoridade aplicável; 

«UKLA» a United Kingdom Listing Authority (ou outra autoridade aplicável); 
e 

«Aquisição de direitos» o ponto no qual um Participante passa a ter direito a receber as 
Ações sujeitas à Ação Equivalente do Participante e «aquisição 
de direitos» e «adquirir direitos» serão interpretados da mesma 
forma; 

«Wood» John Wood Group PLC, registrada na Escócia com o Nº SC36219; 
e 

«Empresa do Grupo Wood» Wood, qualquer filial da Wood ou qualquer outra empresa 
associada à Wood e que seja assim designada pelo Conselho de 
Administração e, para efeitos apenas da regra 11, qualquer outra 
empresa da qual pelo menos 20% de seu capital social próprio 
(nos termos da seção 548 da Lei das Sociedades de 2006) seja 
efetivamente detido (direta ou indiretamente) pela Wood e 
respectivas Filiais; 

 
 

1.2 Salvo disposição em contrário, referências no plano a: 

 
1.2.1 quaisquer disposições legais são às disposições conforme a alteração ou recriação periódica; 

 
1.2.2 o singular inclui o plural e vice-versa; e 

 
1.2.3 o masculino inclui o feminino e vice-versa. 

 
1.3 Os cabeçalhos não fazem parte do Plano. 

 
2 CONVITES 

 
2.1 O Conselho de Administração pode decidir acionar o Plano a qualquer momento, sujeito às Restrições de 

Negociação aplicáveis, e desde que não sejam atribuídas quaisquer concessões de Ações Equivalentes no 

ou após o décimo aniversário da data na qual o Plano foi aprovado pelos acionistas da Wood em assembleia 

geral. 

 
2.2 Quando o Conselho de Administração decidir acionar o Plano, também decidirá em relação a cada Ciclo do 
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Plano: 

 
2.2.1 as Jurisdições Participantes, Filiais Participantes e os Colaboradores Elegíveis que estão 

convidados para participar do Plano; 

 
2.2.2 o Período de Aquisição e o Período de Detenção. O Conselho de Administração pode 

estabelecer mais do que um Período de Aquisição ou Período de Detenção para ter em 

consideração quaisquer requisitos legais ou regulamentares aplicáveis em uma Jurisdição de 

Participação, ou por qualquer outro motivo que considere adequado, a seu critério; 

2.2.3 as Contribuições mínimas e máximas que podem ser realizadas durante o Período de 
Aquisição; 

 
2.2.4 a moeda na qual o Colaborador Elegível será convidado a fazer Contribuições; 

 
2.2.5 qualquer Limite Individual de Redução aplicável; 

 
2.2.6 as taxas de câmbio com referência às quais as Contribuições mínimas e máximas e o Limite 

Individual de Redução foram convertidos para a moeda indicada do Participante para efeitos 

do convite na regra 2.2.4; 

 
2.2.7 qualquer Limite Contributivo que o Conselho de Administração considere adequado aplicar; 

 
2.2.8 as jurisdições (se houver) nas quais será aplicável um Limite da Jurisdição e o valor de cada 

Limite de Jurisdição aplicável; 

 
2.2.9 a Proporção de Ações Equivalentes; e 

 
2.2.10 o Período de Inscrição. 

 
2.3 Qualquer Colaborador Elegível pode, ao critério do Conselho de Administração, ser convidado para participar 

do Plano; O convite incluirá a informação estabelecida na regra 2.2 desde que as Contribuições mínimas e 

máximas e o Limite Individual de Redução sejam indicados na moeda aplicável ao Colaborador Elegível e 

expressos em um valor mensal (ou qualquer outra frequência aplicável durante o Período de Aquisição). 

 
3 PARTICIPAÇÃO NO PLANO 

 
3.1 Sujeito a quaisquer Limitações de Negociação durante o Período de Inscrição, um Colaborador Elegível que 

pretenda participar do Plano deve assinar um Contrato de Aquisição. 

 
3.2 Cada Colaborador Elegível terá de especificar a Contribuição que pretende fazer para o Plano durante o 

Período de Aquisição. As Contribuições anuais acumuladas durante o Período de Aquisição devem ser, no 

mínimo, iguais à Contribuição mínima especificada pelo Conselho de Administração nos termos da regra 2.2.3 

e, sujeito a qualquer Limite de Jurisdição aplicável, não devem ultrapassar: 

 
3.2.1 10% do salário base ilíquido do Colaborador Elegível (conforme determinado pelo Conselho 

de Administração); ou 

 
3.2.2 um limite inferior (expresso como uma percentagem do salário base ilíquido de um 

Participante ou um valor monetário fixo), conforme determinado pelo Conselho de 

Administração. 

 
3.3 As Contribuições acumuladas especificadas por um Participante nos termos da regra 3.2 durante o Período 

de Aquisição serão convertidas para libras esterlinas à taxa de câmbio referida na regra 2.2.6 para determinar 

as Contribuições Originais em Libra Esterlina de cada Participante durante o Período de Aquisição aplicável. 

Se o Conselho de Administração assim o determinar, as Contribuições Originais em Libra Esterlina serão 
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usadas para determinar o número máximo das Ações Equivalentes que serão atribuídas em relação ao 

Período de Aquisição, assumindo que as Contribuições do Participante continuarão ao nível especificado pelo 

Participante, em conformidade com a regra 3.2. 

 
3.4 Sujeito à regra 3.5, as Contribuições serão realizadas, por ou em nome dos Participantes, através de 

deduções do salário durante Período de Aquisição, e as referidas Contribuições terão início assim que 

possível após o fim do Período de Inscrição. Sempre que as regras locais de uma jurisdição específica 

proíbam deduções do salário, o Participante poderá ser autorizado a realizar pagamentos regulares em 

numerário ou outro, de acordo com os termos determinados pelo Conselho. 

 
3.5 Um Participante pode pedir para fazer um pagamento excepcional («Pagamento Excepcional») em cada 

Período de Aquisição através de notificação da Wood com uma antecedência não inferior a dez dias, que, se 

o Conselho de Administração aceitar o referido pedido, a seu exclusivo critério, será tratado como uma 

Contribuição adicional. Quando o Participante realiza um Pagamento Excepcional, ele(a) não estará 

autorizado(a) a realizar quaisquer contribuições adicionais relativas a esse Período de Aquisição e o 

acumulado de Contribuições que ele(a) fez durante o Período de Aquisição e o Pagamento Excepcional não 

pode ultrapassar as Contribuições acumuladas especificadas pelo Participante ao abrigo da regra 3.2 

(reduzidas, quando aplicável, através da aplicação das regras 4.2 e/ou 4.3). 

 
3.6 Salvo determinação em contrário do Conselho de Administração, não podem ser realizadas Contribuições 

por um Participante que deixou de exercer funções ou de trabalhar em uma empresa do Grupo Wood (nos 

termos da regra 11.5). 

 
4 LIMITES E REDUÇÃO 

 
4.1 No fim do Período de Inscrição, as Contribuições acumuladas, expressas em libras esterlinas, a serem 

realizadas pelos Participantes serão calculadas para o Período de Aquisição aplicável e, para este fim, serão 

aplicadas as taxas de câmbio descritas na regra 2.2.6 para converter Contribuições a realizar noutra moeda 

para libras esterlinas. 

 
4.2 Se o valor acumulado de Contribuições em libras esterlinas a serem realizadas durante o Período de 

Aquisição, determinado em conformidade com a regra 4.1, ultrapassar qualquer Limite Contributivo, o 

Conselho de Administração pode reduzir as Contribuições a serem realizadas por esses Participantes, usando 

o método ou métodos que considere adequado(s), desde que, ao reduzir as Contribuições, o Conselho de 

Administração não reduza as Contribuições abaixo do Limite Individual de Redução. 

 
4.3 Se as Contribuições acumuladas a serem realizadas por todos totalidade ou parte dos Participantes em uma 

Jurisdição de Participação durante o Período de Aquisição, em conformidade com a regra 4.1, ultrapassarem 

qualquer Limite de Jurisdição, o Conselho de Administração pode reduzir as Contribuições a serem realizadas 

por esses Participantes, usando o método ou métodos que considere adequado(s). 

 
4.4 Quando as Contribuições a serem realizadas pelos Participantes forem reduzidas nos termos da regra 4.2 ou 

4.3, os Participantes serão notificados pela Wood nesse sentido antes do início do Período de Aquisição. 

 
4.5 O Conselho de Administração não deve atribuir uma concessão de Ações Adquiridas ou obter a 

aquisição de Ações Adquiridas ou Ações de Dividendos que levariam o número de Ações atribuídas ao 

abrigo do Plano, e qualquer outro plano de ações de colaborador, a ultrapassar o referido número, que 

representa dez por cento do capital social normal da Wood em circulação nesse momento. 

 
4.6 Sujeito à regra 4.7 e 4.8, ao determinar o limite estabelecido na regra 4.5, as Ações são tratadas como 

atribuídas se tiverem sido emitidas recentemente pela Wood ou transferidas do tesouro para satisfazer 

uma opção, compensação ou outro pagamento atribuídos durante os dez anos anteriores (uma 

«compensação»), ou, nesse caso, uma compensação relativa à qual ainda é necessário fornecer 

Ações, se o Conselho de Administração quiser que sejam emitidas novas Ações, ou se essas Ações 
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do tesouro forem transferidas e, para essas finalidades, o número de Ações atribuídas inclui: 

 
4.6.1 Ações que foram emitidas ou que podem ser emitidas para qualquer depositário; e 

 
4.6.2 Ações que foram ou que podem ser transferidas da tesouraria para 

qualquer depositário, em qualquer um dos casos, para o depositário transferir 

posteriormente e respeitar uma concessão. 

4.7 O Conselho pode determinar que as Ações transferidas da tesouraria deixarão de valer quando 

atribuídas para efeitos da regra 4.6 se as diretrizes publicadas pelas referidas entidades representativas 

do investidor institucional e determinadas pelo Conselho de Administração já não exigirem que as 

Ações sejam contabilizadas. 

 
4.8 O número de ações atribuídas não inclui: 

 
4.8.1 Ações no âmbito das quais o direito de aquisição das referidas Ações prescreve; e 

4.8.2 Ações existentes, que não Ações em tesouraria, que são transferidas ou relacionadas com 
uma concessão. 

 
4.9 Se o Conselho de Administração propuser atribuir Ações de forma inconsistente com o limite na regra 

4.5, reduzirá o número de ações a serem atribuídas ao reduzir parcial ou totalmente o número de parte 

das Ações Equivalentes, Ações Adquiridas ou Ações de Dividendos a serem adquiridas em nome dos 

Participantes, usando o referido método que determinar adequado. 

 
5 AÇÕES ADQUIRIDAS 

 
5.1 Sujeito a quaisquer Restrições de Negociação, cada Contribuição realizada por um Participante durante o 

Período de Aquisição aplicável será aplicada na aquisição de Ações Adquiridas, logo que possível após a 

data na qual a Contribuição é realizada, com a primeira aquisição ocorrendo na data de aquisição inicial. 

 
5.2 Ações Adquiridas que podem ser Ações novas, Ações de tesouraria ou Ações adquiridas no mercado. Quando 

forem adquiridas Ações no mercado por mais do que um preço com Contribuições de todos os Participantes, 

o preço médio das Ações calculado ao longo de vários Dias de Negociação pode ser usado para determinar 

o número de Ações Adquiridas que devem ser posteriormente atribuídas em nome de cada Participante como 

Ações Adquiridas. 

 
5.3 Quando as Contribuições forem realizadas em uma moeda que não a libra esterlina, as Contribuições serão 

convertidas para libras esterlinas a uma taxa de câmbio determinada pelo Conselho de Administração antes 

de serem usadas para adquirir Ações Adquiridas. 

 
5.4 As Ações Adquiridas serão detidas em nome do Participante durante o Período de Detenção em uma conta 

nominal, de depositário ou de valores mobiliários, conforme determinado pelo Conselho de Administração. 

 
5.5 Todos os dividendos pagos relativos às Ações Adquiridas durante o Período de Detenção serão usados para 

adquirir Ações adicionais, que serão detidas pelo Participante nos mesmos termos que as Ações Adquiridas 

às quais estão associadas, exceto que essas Ações não serão incluídas ao aplicar a Proporção de Ações 

Equivalentes. 

 
5.6 Sujeito a quaisquer Restrições De Negociação, um Participante pode transferir parte ou todas as Ações 

Adquiridas, a qualquer momento, durante o Período de Detenção. Contudo, o número de Ações Equivalentes 

com direitos adquiridos será reduzido proporcionalmente em conformidade com a regra 6.2. 

 
5.7 Se um Participante cobrar, ceder ou alienar suas Ações Adquiridas durante o Período de Detenção, essas 
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Ações Adquiridas serão tratadas como tendo sido vendidas ou transferidas nos termos da função 5.6. 

 
6 CONCESSÕES DE AÇÕES EQUIVALENTES 

 
6.1 Um Participante receberá uma concessão de Ações Equivalentes no primeiro Dia de Negociação após o 

Período de Inscrição, ou, se a inscrição estiver sujeita a quaisquer aprovações regulamentares, no primeiro 

Dia de Negociação após a obtenção da referida aprovação regulamentar. Se, no prazo proposto para a 

concessão, as Restrições de Negociação proibirem a realização das referidas concessões, estas serão 

realizadas assim que essas Restrições de Negociação deixarem de ser aplicáveis. 

 
6.2 A concessão de Ações Equivalentes estará relacionada com o referido número de Ações (sujeito ao número 

máximo estabelecido abaixo) e será determinada através da aplicação da Proporção de Ações Equivalentes 

ao número de Ações Adquiridas detidas por um Participante no fim do Período de Detenção, quer seja 

considerado concluído ou não. O Participante será notificado de (i) da Proporção de Ações Equivalentes que 

serão usadas para calcular a concessão de Ações Equivalentes e (ii) o número máximo de Ações 

Equivalentes, que não ultrapassarão o número de Ações Adquiridas que podiam ser adquiridas com 

Contribuições até ao valor das Contribuições Originais em Libra Esterlina do Participante com base no valor 

de mercado de uma Ação, conforme determinado pelo Conselho de Administração no fim do Período de 

Inscrição, e depois multiplicado pela Proporção de Ações Equivalentes. 

 
6.3 Um Participante não tem de pagar pela concessão de Ações Equivalentes. 

 

6.4 Antes da emissão ou transferência para um Participante das Ações às quais corresponde uma concessão de 

Ações Equivalentes na sequência da aquisição de direitos, nenhum Participante terá quaisquer direitos 

relativamente a essas Ações. 

 
6.5 Uma concessão de Ações Equivalentes não pode ser transferida, cobrada, cedida ou ainda alienada (exceto, 

em caso de falecimento do Participante, para seus representantes pessoais) e prescreverá imediatamente 

em caso de tentativa nesse sentido. 

 
6.6 O Conselho de Administração pode decidir, a qualquer momento antes da emissão ou transferência das 

Ações relativas às quais são adquiridos direitos sobre uma concessão de Ações Equivalentes, que os 

Participantes irão receber um valor (em numerário e/ou Ações adicionais) igual em valor a quaisquer 

dividendos que teriam sido pagos sobre essas Ações nas condições e ao longo do período determinados pelo 

Conselho de Administração. Este valor pode aceitar o reinvestimento de dividendos (consoante determinado 

pelo Conselho de Administração) e pode excluir ou incluir dividendos especiais. Qualquer valor será exigível 

o mais rapidamente possível após a aquisição de direitos da concessão de Ações Equivalentes. 

 
7 FIM DO PERÍODO DE DETENÇÃO 

 
7.1 Nos termos das regras 7.2, 8, 11 e 12, imediatamente após o fim do Período de Detenção: 

 
7.1.1 As concessões de Ações Equivalentes terão direitos adquiridos sobre o número de Ações 

calculado nos termos da regra 

6.2 e, sujeito às regras 8 e 9, as Ações com direitos adquiridos serão emitidas ou transferidas 

pela Wood para o Participante o mais rapidamente possível subsequentemente (tendo em 

consideração quaisquer Restrições de Negociação aplicáveis); e 

 
7.1.2 As Ações Adquiridas deixarão de ser sujeitas à regra 5.6 ou a qualquer outra regra do Plano e, 

sujeito à regra 8, um Participante terá direito a vender ou ainda a transferir as Ações Adquiridas 

(tendo em consideração quaisquer Restrições de Negociação aplicáveis) sem que a venda ou 

a transferência tenham efeito sobre a concessão das respectivas Ações Equivalentes. 

 

7.2 Se, quando uma Ação Equivalente tiver direitos adquiridos ao abrigo de qualquer regra do Plano (ou de 
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qualquer anexo do Plano), forem aplicáveis Restrições de Negociação que proíbam: 
 

7.2.1 a entrega (ou adjudicação da entrega) de Ações ou numerário (conforme adequado) ao 
Participante; e/ou 
 

7.2.2 o Participante de vender Ações para cumprir qualquer Responsabilidade Fiscal, quando 
aplicável; 
 

a concessão de Ações Equivalentes não terá direitos adquiridos até à primeira data na qual as 

Restrições de Negociação deixem de ser aplicáveis (salvo determinação em contrário do Conselho de 

Administração) e as presentes regras serão interpretadas em conformidade.  

 

8 TRIBUTAÇÃO E QUESTÕES REGULAMENTARES 

 
8.1 Um Participante será responsável e indenizará cada empresa do Grupo Wood por qualquer Responsabilidade 

Fiscal. Qualquer empresa do Grupo Wood pode reter um valor para liquidar a Responsabilidade Fiscal por 

quaisquer valores devidos ao Participante (na medida em que a referida retenção não viole quaisquer leis 

aplicáveis) e/ou a chegar a outros acordos que considere adequados para assegurar a recuperação da 

referida Responsabilidade Fiscal incluindo, particularmente, a venda das devidas Ações adquiridas sujeitas a 

uma concessão de Ações Equivalentes, ou ainda para alcançar um valor para liquidar a Responsabilidade 

Fiscal. Um Participante também será responsável por todas as responsabilidades em termos de impostos e 

de segurança social, que ele(a) é obrigado(a) a justificar diretamente a qualquer autoridade tributária, em 

qualquer jurisdição relacionada com o Plano. 

 
8.2 A aquisição de direitos de uma concessão de Ações Equivalentes e a emissão ou transferência de Ações ao 

abrigo do Plano estarão sujeitas à obtenção de qualquer aprovação ou consentimento exigidos pela UKLA 

(ou outra autoridade aplicável), às Restrições de Negociação ou a quaisquer outras leis ou regulamentações 

aplicáveis (quer no Reino Unido ou noutro local). Nessas circunstâncias, a aquisição de direitos de uma 

concessão de Ações Equivalentes será prorrogada até essas restrições deixarem de ser aplicáveis ou até 

serem obtidas as referidas aprovações ou autorizações. 

 
9 EQUIVALENTE EM NUMERÁRIO 

 
9.1 Sujeito à regra 9.2, a qualquer momento antes da aquisição de direitos de uma concessão de Ações 

Equivalentes, o Conselho de Administração pode determinar que, em substituição de seu direito a adquirir 

todas ou parte das Ações Equivalentes, o Participante receberá, ao invés, uma quantia em dinheiro. O valor 

em numerário será igual ao valor de mercado (conforme determinado pelo Conselho de Administração) do 

número de Ações Equivalentes que teriam sido emitidas ou transferidas e, para esse efeito: 

 
9.1.1 o valor do mercado será determinado na data da aquisição de direitos; e 

9.1.2 o valor em numerário será pago ao Participante o mais rapidamente possível após a aquisição 

de direitos da concessão de Ações Equivalentes, isento de quaisquer deduções (incluindo, 

particularmente, Responsabilidade Fiscal ou responsabilidade semelhantes), conforme exigido 

por lei. 

 
9.2 O Conselho de Administração pode determinar que a regra 9 não será aplicável a uma Concessão de 

Ações Equivalentes, ou a qualquer parte desta. 

 
10 RENÚNCIA 

 
10.1 Sujeito a quaisquer Restrições De Negociação, um Participante pode, a qualquer momento durante o Período 

de Aquisição, notificar que pretende renunciar ao Plano. Quando um Participante tiver notificado a renúncia 

ao Plano em conformidade com a regra 10.1, as respectivas Contribuições cessarão o mais rapidamente 

possível subsequentemente. 
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10.2 Se um Participante notificar que pretende renunciar ao Plano, ele(a) não pode reiniciar as Contribuições 

relativas ao Período de Aquisição durante o qual ele(a) realizou essa notificação. 

 
10.3 Nos termos de quaisquer regras obrigatórias em uma Jurisdição de Participação, se um Participante tirar uma 

licença voluntária ou obrigatória de tal forma que as Contribuições não possam ser realizadas de acordo com 

a regra 3.4, será considerado que o Participante renunciou ao Plano em conformidade com a regra 10.1. 

 
10.4 Se a regra 10.1 for aplicável, quaisquer Ações Adquiridas já adquiridas em nome do Participante 

permanecerão sujeitas às regras do Plano, incluindo à regra 5.6, durante o Período de Detenção 

remanescente. 

 
10.5 No fim do Período de Detenção: 

 
10.5.1 As concessões de Ações Equivalentes terão direitos adquiridos sobre o número de Ações 

calculado nos termos da regra 

6.2 e, sujeito às regras 8 e 9, as Ações com direitos adquiridos serão emitidas ou transferidas 

para o Participante o mais rapidamente possível subsequentemente (tendo em consideração 

quaisquer Restrições de Negociação aplicáveis); e 

 
10.5.2 As Ações Adquiridas deixarão de ser sujeitas à regra 5.6 ou a qualquer outra regra do Plano e, 

sujeito à regra 8, um Participante terá direito a vender ou ainda a transferir as Ações Adquiridas 

(tendo em consideração quaisquer Restrições de Negociação aplicáveis) sem que a venda ou 

a transferência tenham efeito sobre as concessões das respectivas Ações Equivalentes. 

 

 
11 CESSAÇÃO DO EMPREGO 

 
11.1 Quando um Participante deixa de exercer funções ou de trabalhar em uma empresa do Grupo Wood antes 

do fim do Período de Detenção, a não ser nos termos previstos na regra 11.2 ou 11.3, o Período de Detenção 

será considerado como terminado e: 

 
11.1.1 As Ações Adquiridas deixarão de ser sujeitas à regra 5.6 ou a qualquer outra regra do Plano e, 

sujeito à regra 8, um Participante terá direito a vender ou ainda a transferir as Ações Adquiridas 

(tendo em consideração quaisquer Restrições de Negociação); 

 
11.1.2 a respectiva Ação Equivalente prescreverá na data da referida cessação. 

 
11.2 Se um Participante falecer, o Período de Detenção será considerado terminado na data de sua morte e será 

aplicada a regra 11.4. 

 
11.3 Quando um Participante deixa de exercer funções ou de trabalhar em uma empresa do Grupo Wood antes 

do fim do Período de Detenção por um dos seguintes motivos: 

 
11.3.1 lesão, doença ou incapacidade, com provas satisfatórias para o Conselho de Administração; 

11.3.2 a empresa empregadora do Participante deixa de ser uma empresa do Grupo Wood, ou 

transferência de empresa ou de parte de uma empresa (na qual o Participante trabalha) para 

uma pessoa que não é uma empresa do Grupo Wood; ou 

 
11.3.3 qualquer outro motivo ao critério do Conselho de Administração, exceto quando um Participante 

é sumariamente despedido 

 
o Participante pode manter sua concessão de Ações Equivalentes e, salvo se o Conselho de 

Administração determinar que o Período de Detenção será considerado como concluído na data da 

referida cessação, a concessão de Ações Equivalentes continuará e os direitos adquiridos no fim do 
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Período de Detenção original e, em ambos os casos, será aplicada a regra 11.4 . 

 
11.4 Quando um Participante deixa de exercer funções ou de trabalhar por um dos motivos especificados na regra 

11.2 ou  11.3 no fim do Período de Detenção aplicável (conforme determinado em conformidade com essas 

regras), não devem ser pagas Contribuições adicionais após a data dessa cessação; e: 

 
11.4.1 As Ações Adquiridas deixarão de estar sujeitas à regra 5.6 ou a qualquer outra regra do Plano 

e, sujeito à regra 8, um Participante terá direito a vender ou ainda a transferir as Ações 

Adquiridas sem que a venda ou a transferência tenham efeito sobre a concessão das 

respectivas Ações Equivalentes (tendo em consideração quaisquer Restrições de Negociação 

aplicáveis); e 

 
11.4.2 As concessões de Ações Equivalentes terão direitos adquiridos sobre o número de Ações 

determinado pelo Conselho de Administração, conforme calculado na regra 6.2 e, sujeito às 

regras 8 e 9, as Ações com direitos adquiridos serão emitidas ou transferidas para o 

Participante o mais rapidamente possível subsequentemente (tendo em consideração 

quaisquer Restrições de Negociação aplicáveis); e 

 
11.4.3 se uma concessão de Ações Equivalentes não for totalmente adquirida de pleno direito, o 

remanescente da concessão de Ações Equivalentes prescreverá imediatamente. 

 
11.5 Para efeitos do Plano, uma pessoa será considerada como deixando de exercer funções ou de trabalhar 

em uma empresa do Grupo Wood no último dia em que exerce funções ou trabalha em uma empresa 

do Grupo Wood. 

 
12 EVENTOS EMPRESARIAIS: 

 
12.1 Na ocorrência de qualquer um dos eventos estabelecidos abaixo, sujeito à regra 12.5, o Período de Detenção 

será considerado terminado na data do referido evento e será aplicada a regra 12.2. Os eventos são: 

 
12.1.1 Oferta geral 

 
Se qualquer pessoa (sozinha ou juntamente com outra pessoa que atua de forma concertada 
com esta); 

 
(i) obtiver Controle da Wood como consequência da realização de uma oferta geral para 

obter Ações; ou 

 
(ii) se já tiver Controle da Wood, fizer uma oferta para obter todas as Ações para além 

daquelas já detidas por essa pessoa 

 
e a referida oferta se tornar totalmente definitiva. 

 
12.1.2 Regime de entendimento 

 
Um compromisso ou acordo em conformidade com a seção 899 da Lei das Sociedades de 

2006 que resulte em uma alteração do Controle da Wood e for aprovado pelo Tribunal. 

 
12.2 Na ocorrência de qualquer um dos eventos referidos na regra 12.1, não poderão ser pagas quaisquer 

Contribuições adicionais e: 

12.2.1 As Ações Adquiridas deixarão de estar sujeitas à regra 5.6 ou a qualquer outra regra do Plano 

e, sujeito à regra 8, um Participante terá direito a vender ou ainda a transferir as Ações 

Adquiridas sem que a venda ou a transferência tenham efeito sobre a concessão das 

respectivas Ações Equivalentes (tendo em consideração quaisquer Restrições de Negociação 

aplicáveis); 
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12.2.2 As concessões de Ações de Equivalentes terão direitos adquiridos sobre o número de Ações 

determinado pelo Conselho de Administração, conforme calculado nos termos da regra 6.2 e, 

sujeito às regras 7, 8 e 9, as Ações com direitos adquiridos serão emitidas ou transferidas para 

o Participante o mais rapidamente possível subsequentemente (tendo em consideração 

quaisquer Restrições de Negociação aplicáveis); e 

 
12.2.3 se uma concessão de Ações Equivalentes não for totalmente adquirida de pleno direito, o 

remanescente da concessão de Ações Equivalentes prescreverá imediatamente. 

 
12.3 Perda de dedução do imposto sobre o rendimento 

 
Se o Conselho de Administração determinar que há uma perda de dedução do imposto sobre o 

rendimento ao abrigo da Parte 12 da Lei relativa ao Imposto sobre as Sociedades de 2009 (ou qualquer 

legislação ou normas em uma jurisdição fora do Reino Unido) se as concessões de Ações Equivalentes 

fossem adquiridas durante ou após um evento descrito na regra 12.1, o Conselho de Administração 

pode decidir que as Concessões serão adquiridas em uma data anterior. 

 
12.4 Outros eventos 

 
Se: 

 
12.4.1 ao aprovar uma resolução para a dissolução voluntária ou ao ordenar a execução da 

dissolução obrigatória da Wood; ou 

 
12.4.2 a Wood for ou possa ser afetada por uma cisão, exclusão da cotação, dividendo especial, 

ou outro evento que possa, na opinião do Conselho de Administração, afetar o valor atual 

ou futuro das Ações. 

 
o Conselho de Administração pode determinar a aplicação das seguintes disposições: 

 
12.4.3 o Período de Detenção será considerado terminado na data que é determinada pelo 

Conselho de Administração e que não serão pagas Contribuições adicionais após a referida 

data; 

 
12.4.4 As Ações Adquiridas deixarão de ser sujeitas à regra 5.6 ou a qualquer outra regra do Plano 

e, sujeito à regra 8, um Participante terá direito a vender ou ainda a transferir as Ações 

Adquiridas sem que a venda ou a transferência tenham efeito sobre a concessão das 

respectivas Ações Equivalentes (tendo em consideração quaisquer Restrições de 

Negociação aplicáveis); 

 
12.4.5 As concessões de Ações de Equivalentes terão direitos adquiridos sobre o número de Ações 

determinado pelo Conselho de Administração, conforme calculado nos termos da regra 6.2 

e, sujeito às regras 7, 8 e 9, as Ações com direitos adquiridos serão emitidas ou transferidas 

para o Participante o mais rapidamente possível subsequentemente (tendo em 

consideração quaisquer Restrições de Negociação aplicáveis); e 

 
12.4.6 se uma concessão de Ações Equivalentes não for adquirida, prescreverá imediatamente, 

salvo decisão em contrário do Conselho de Administração. 

 
12.5 Conversão da concessão das Ações Equivalentes 

 
12.5.1 No caso da ocorrência de qualquer um dos eventos referidos nas regras 12.1 ou 12.4, o 

Conselho de Administração pode acordar com os Participantes que sua concessão de 

Ações Equivalentes não terá direitos adquiridos ao abrigo da regra 12.1 ou 12.4, conforme 
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aplicável, mas será desbloqueada tendo em consideração a atribuição de uma nova 

concessão que, na opinião do Conselho de Administração, é equivalente à concessão de 

Ações Equivalentes, mas diz respeito à empresa adquirente (ou outra empresa). 

 
12.5.2 No caso da ocorrência de uma Reorganização Interna na sequência da qual as Ações 

Adquiridas sejam convertidas em ações para a empresa adquirente, uma concessão de 

Ações Equivalentes não terá direitos adquiridos ao abrigo da regra 12.1, mas será 

desbloqueada tendo em consideração a atribuição de uma nova concessão que, na opinião 

do Conselho de Administração, é equivalente à concessão de Ações Equivalentes, mas diz 

respeito à empresa adquirente. 

 
12.6 Qualquer referência ao Conselho de Administração nesta regra 12 significa os membros do Conselho de 

Administração imediatamente antes do evento aplicável. 

 
13 TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS 

 
13.1 Se durante um Período De Aquisição: 

 
13.1.1 um Participante deixar de ser residente (ou de ser considerado como residente) em uma 

Jurisdição de Participação («Jurisdição de Participação Original»); 

 
13.1.2 o Participante passar imediatamente a ser residente (ou for considerado como sendo 

residente) em outra Jurisdição de Participação («Nova Jurisdição de Participação»); 

 
13.1.3 os eventos descritos nas regras 13.1.1 e 13.1.2 não deem origem a que o Participante deixe 

de exercer funções ou de trabalhar com a Empresa do Grupo Wood em conformidade com a 

regra 11; e 

 
13.1.4 a moeda na Nova Jurisdição De Participação for diferente da moeda na Jurisdição De 

Participação Original 

 
o Participante continuará fazendo Contribuições para o Plano, mas, após ele(a) deixar de ser residente 

(ou considerado(a) como sendo residente) na Jurisdição de Participação Original, a Contribuição 

acumulada especificada pelo Participante nos termos da regra 3.2 será convertida da moeda aplicável 

na Jurisdição de Participação Original para a moeda na Nova Jurisdição de Participação, usando uma 

taxa de câmbio determinada pelo Conselho de Administração na data da alteração da jurisdição, e as 

Contribuições feitas pelo Participante após ele(a) se tornar residente (ou considerado(a) como sendo 

residente) na Nova Jurisdição de Participação serão aplicadas na aquisição de Ações Adquiridas, em 

conformidade com a regra 5. 

 
13.2 Se durante um Período De Aquisição, um Participante deixar de ser residente (ou de ser considerado como 

residente) em uma Jurisdição de Participação Original e não passar imediatamente a ser residente (ou for 

considerado como residente) em uma Nova Jurisdição de Participação, desde que não sejam aplicáveis 

nenhuma das regras 11.1 a 11.3: 

 
13.2.1 o Participante não fará quaisquer Contribuições para o Plano após a data em que deixa de 

ser residente na Jurisdição de Participação Original; e 

 
13.2.2 quaisquer Ações Adquiridas já adquiridas em nome do Participante permanecerão sujeitas às 

regras do Plano durante o Período de Detenção, quando a regra 7 será aplicável. 

 
14 AJUSTES 

 
14.1 O número máximo de Ações sujeitas a uma Ação Equivalente pode ser ajustado da forma que o Conselho 

de Administração determinar, em caso de: 
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14.1.1 qualquer variação do capital social da Wood; ou 

 
14.1.2 uma cisão, exclusão da cotação, dividendo especial, emissão de direitos ou outro evento que 

possa, na opinião do Conselho de Administração, afetar o valor atual ou futuro das Ações. 

15 ALTERAÇÕES 

 
15.1 Exceto conforme descrito na regra 15, o Conselho de Administração pode, a qualquer momento, alterar as 

regras do Plano ou os termos de qualquer concessão de Ações Equivalentes. 

 
15.2 Sujeito à regra 15.3, não será realizada qualquer alteração em benefício dos Participantes, ao abrigo da regra 

15, às disposições relacionadas com: 

 
15.2.1 as pessoas a quem, ou para quem, são fornecidas Ações ou numerário ao abrigo do Plano; 

 
15.2.2 limitações em relação ao número ou quantidade de Ações ou numerário objeto do Plano; 

 
15.2.3 o direito máximo para qualquer Participante; 

 
15.2.4 a base para determinar o direito de um Participante a, e os termos de, Ações ou numerário a 

serem disponibilizados ao abrigo do Plano; 

 
15.2.5 os ajustes que podem ser realizados em caso de variação do capital; e 

 
15.2.6 os termos da regra 15,2; 

 
sem aprovação prévia dos membros da Wood em assembleia geral. 

 
15.3 A regra 15.2 não será aplicável a qualquer alteração menor que seja em benefício da administração do Plano 

ou que seja necessária ou desejável para ter em consideração qualquer alteração à legislação ou para obter 

ou manter a tributação favorável, o controle de divisas estrangeiras ou o tratamento regulamentar para 

qualquer empresa do Grupo Wood ou Participante. 

 
15.4 Não será realizada qualquer alteração em prejuízo substancial dos direitos existentes dos Participantes, ao 

abrigo da regra 15.1, exceto se: 

 
15.4.1 cada Participante que possa ser afetado pela referida alteração tiver sido convidado a indicar 

se aprova ou não a alteração; e 

 
15.4.2 a alteração for aprovada pela maioria desses Participantes que assim o indicaram. 

 
15.5 Não será feita qualquer alteração ao abrigo da regra 15 se essa impedir o Plano de ser um regime de 

participação de colaboradores, em conformidade com a seção 1.166 da Lei das Sociedades de 2006. 

 
16 DIREITO LEGAL 

 
16.1 A regra 16 é aplicada durante o emprego de um Participante com qualquer empresa do Grupo Wood e após 

a cessação desse emprego, quer a cessação seja legal ou não. 

 
16.2 Nada no presente Plano ou nos respectivos formatos de funcionamento dos termos do emprego de um 

Participante, Colaborador Elegível ou qualquer outro colaborador, e nos direitos e obrigações decorrentes do 

emprego de um Participante em qualquer empresa do Grupo Wood é independente de e não é afetado pela 

participação do Participante no Plano. A participação no Plano não cria qualquer direito a emprego 

permanente para qualquer Participante. A participação no Plano não afeta os direitos de um Participante no 

âmbito de qualquer regime de pensões relacionado com seu emprego e, particularmente (mas sem 
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limitações), os benefícios fornecidos ou relacionados com o Participante no âmbito do regime de pensões não 

devem ser aumentados em consequência da participação do Participante no Plano ou de quaisquer 

concessões de Ações Equivalentes recebidas por este na sequência da referida participação. 

 
16.3 A aquisição de Ações Adquiridas em nome de um Participante ou a atribuição de qualquer concessão de 

Ações Adquiridas a um Participante não institui qualquer direito ao Participante para lhe ser oferecida 

participação no Plano no futuro, ou para a atribuição de quaisquer concessões de Ações Adquiridas adicionais 

ou para a aquisição de Ações Adquiridas, ou para a atribuição de concessões de Ações Adquiridas em 

quaisquer condições específicas, incluindo o número de Ações às quais está associada uma concessão de 

Ações Equivalentes. 

 
16.4 Ao participar do Plano, um Participante renuncia a todos os direitos de compensação por qualquer perda 

relacionada com o Plano, incluindo: 

 
16.4.1 qualquer perda ou redução de quaisquer direitos ou expectativas ao abrigo do Plano em 

quaisquer circunstâncias, ou por qualquer motivo (incluindo cessação lícita ou ilícita do 

emprego do Participante); 

 
16.4.2 qualquer exercício de um poder discricionário ou uma decisão tomada em relação a 

quaisquer Ações Adquiridas, concessões de Ações Equivalentes e/ou ao Plano, ou qualquer 

incapacidade de exercer um poder discricionário ou de tomar uma decisão; e 

 
16.4.3 o funcionamento, suspensão, cessação ou alteração do Plano. 

 
17 GERAL 

 
17.1 O Conselho de Administração, qualquer empresa do Grupo Wood, Colaboradores Elegíveis e Participantes 

terão em consideração as Restrições de Negociação (em todos os casos, consoante adequado) ao operar, 

interpretar, administrar, participar em, ou tomar todas ou algumas medidas em relação a, ou ponderadas ou 

previstas pelo Plano, incluindo o Anexo 1.  

 

17.2 O Plano cessará na data indicada na regra 2.1 ou em data anterior através da aprovação de uma resolução 

pelo Conselho de Administração ou de uma resolução ordinária da Wood em assembleia geral. A cessão do 

Plano não põe em causa os direitos existentes dos Participantes. 

 
17.3 As ações emitidas ou transferidas da tesouraria no âmbito do Plano terão o mesmo valor, em todos os 

aspectos, que as Ações então emitidas, exceto que não serão classificadas em relação a qualquer voto, 

dividendo ou outros direitos associados a Ações com base em uma data de registro anterior à data de emissão 

ou de transferência do tesouro. 

 
17.4 Qualquer política (ou políticas) de proteção de dados e/ou notificação/notificações de privacidade de dados 

da Wood ou de qualquer empresa do Grupo Wood que é/são aplicável/aplicáveis aos Colaboradores Elegíveis 

e Participantes se aplicará/aplicarão a seus dados pessoais.  

 
17.5 O Plano será administrado pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração terá total 

autoridade, consistente com o Plano, para administrar o Plano, incluindo autoridade para interpretar qualquer 

disposição do Plano e adotar regulamentações para administrar o Plano. As decisões do Conselho de 

Administração serão definitivas e vinculativas para todas as partes. 

 
17.6 Qualquer notificação ou outra comunicação em relação com o Plano podem ser apresentadas pessoalmente 

ou enviadas eletronicamente ou por correio, no caso de uma empresa para a sua sede (à atenção do 

secretário da empresa e, no caso de um indivíduo, para o último endereço conhecido, ou, quando o indivíduo 

é um diretor ou colaborador de uma empresa do Grupo Wood, ou para a seu último endereço conhecido ou 

para o endereço do estabelecimento principal onde o diretor ou colaborador exerce parte ou a todas as suas 
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funções. Quando uma notificação ou outra comunicação forem enviadas por correio, serão consideradas 

como tendo sido recebidas 72 horas após terem sido colocadas no correio com o endereço e selo corretos e, 

se eletronicamente, quando o remetente receber confirmação eletrônica da entrega ou, se indisponível, 24 

horas após o envio da notificação. 

 
17.7 Nenhum terceiro terá quaisquer direitos ao abrigo da Lei dos Contratos (Direitos de Terceiros) de 1999 para 

aplicar qualquer termo do presente Plano (sem prejuízo de qualquer direito de um terceiro existente que não 

ao abrigo dessa Lei). 

 
17.8 As presentes regras serão regidas por e interpretadas em conformidade com as leis de Inglaterra e País de 

Gales. Qualquer pessoa referida no presente Plano submete-se à jurisdição exclusiva dos Tribunais de 

Inglaterra e País de Gales. 



 

Error! Unknown document property name. 

ANEXO 1 
CONTRIBUINTES AMERICANOS 

1 Finalidade 

 
A finalidade do presente Anexo é alterar as disposições do Plano exclusivamente para as 

Concessões (conforme definido no presente) atribuídas aos Contribuintes Americanos para refletir 

os termos necessários ou aconselháveis para as referidas Concessões se qualificarem para a 

isenção da prorrogação em curto prazo da Seção 409A descrita ao abrigo da Seção 1.409A-1(b)(4) 

das Regulamentações do Departamento do Tesouro dos EUA. As referências ao Plano, ou às 

regras, nas principais regras do Plano serão interpretadas para incluir o presente Anexo em relação 

aos Contribuintes Americanos. 

 

2 Aplicação do presente Anexo 

 
O presente Anexo será aplicado a todos os Colaboradores e Participantes que são Contribuintes 

Americanos. Caso um Participante se torne um Contribuinte Americano após o início do Período de 

Aquisição de uma Concessão ao abrigo do Plano, essa Concessão será imediatamente alterada de 

forma consistente com o presente Anexo. As referências no presente Anexo às Concessões a 

Contribuintes Americanos incluirão Concessões detidas por um Participante que se torne um 

Contribuinte Americano após o início do Período de Aquisição. 

 

3 Definições 

 
Algumas palavras e expressões usadas no presente Anexo com letras maiúsculas iniciais terão os 

significados definidos abaixo. Outras palavras e expressões usadas no presente Anexo com letras 

maiúsculas iniciais que não estão enunciadas abaixo terão os significados definidos no Plano. 

 

Concessão significa uma concessão de Ação Equivalente. 

Código significa o US Internal Revenue Code americano de 1986, conforme alterado. 

Período de Prorrogação em Curto Prazo significa um período com início na data em que uma 

Concessão (ou porção desta) deixa de estar sujeita a um «risco de execução substancial» para 

efeitos da Seção 409A e com fim em 31 de dezembro do ano civil no qual essa Concessão deixa 

de estar sujeita ao risco de execução substancial. 

Seção 409A significa a Seção 409A do Código, as Regulamentações promulgadas pelo 

Departamento do Tesouro dos EUA e outras diretrizes oficiais emitidas ao abrigo deste, 

coletivamente. 

EUA significa Estados Unidos da América 

Contribuinte Americano significa um Colaborador Elegível ou Participante que esteja sujeito a 

tributação federal de rendimentos dos EUA no início do Período de Aquisição de uma 

Concessão, que deverá ficar sujeito a tributação federal de rendimentos dos EUA após o início 

do Período de Aquisição da Concessão, ou que fique sujeito à tributação federal de rendimentos 

dos EUA após o início do Período de Aquisição da Concessão, mas antes da data na qual será 

atribuída qualquer parte da Concessão. 
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Regulamentações do Departamento do Tesouro dos EUA significa as regulamentações 

promulgadas ao abrigo do Código.  

4 Liquidação de Concessões 

 
Não obstante as regras do Plano, uma Concessão atribuída a um Contribuinte Americano será 

liquidada no máximo até ao fim do Período de Prorrogação em Curto Prazo aplicável. 

 

Caso a liquidação de uma Concessão (ou parte desta) atribuída a um Contribuinte Americano não 

tiver sido feita até ao fim do Período de Prorrogação em Curto Prazo devido às circunstâncias 

descritas na Regra 7.2 do Plano aplicável à Concessão, então, na medida em que tal seja permitido 

ao abrigo da Seção 1.409A-1(b)(4)(ii) das Propostas de Regulamentações do Departamento do 

Tesouro dos EUA, a referida liquidação pode ser adiada até à Concessão ser liquidada, o mais cedo 

possível, quando é razoável prever que as Restrições de Negociação deixem de ser aplicáveis. 

 

5 Equivalentes de dividendos 

 
Quaisquer equivalentes de dividendos na Concessão atribuída a um Contribuinte Americano nos 

termos da Regra 6.6 do Plano serão liquidados no máximo até ao fim do Período de Prorrogação 

em Curto Prazo aplicável ou em data posterior autorizada pelo Parágrafo 4 do presente Anexo. 

 

6 Alterações 

 
Independentemente das disposições da Regra 15 (Alterações) do Plano, qualquer alteração ao 

Plano, ao presente Anexo ou a uma Concessão apenas entrará em vigor em relação a uma 

Concessão atribuída a um Contribuinte Americano, na medida em que tal não implique a violação 

da Seção 409A pela Concessão. 

 

Não obstante a Regra 15.4.2 do Plano, o Conselho de Administração necessita obter a aprovação 

da maioria dos Participantes para quaisquer alterações a uma Concessão atribuída a um 

Contribuinte Americano que seja necessária ou desejável para evitar a violação da Seção 409A por 

parte da Concessão. 

 

7 Conversão de Concessões 

 
Quando tiver de haver uma conversão de uma Concessão atribuída a um Contribuinte Americano 

nos termos da Regra 12.5 (Conversão de concessão de Ações Equivalentes) do Plano, o Conselho 

de Administração tentará estruturar os termos da conversão e a nova concessão para que nem a 

conversão, nem a nova concessão violem a Seção 409A.  

 

8 Expiração das Concessões 

 
Para além dos períodos e eventos previstos no Plano, uma Concessão atribuída a um Contribuinte 

Americano também prescreverá no fim do Período de Prorrogação em Curto Prazo aplicável ou em 

data posterior autorizada pelo Parágrafo 4 do presente Anexo. 

 

9 Variações no capital social, cisões e distribuições especiais 
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Quando tiver de haver um ajuste a uma Concessão atribuída a um Contribuinte Americano nos 

termos da Regra 14 (Ajustes) do Plano, o Conselho de Administração tentará estruturar os termos 

do ajuste da Concessão de para que esse ajuste não viole a Seção 409A. 

 

10 Seção 409A 

 
As concessões atribuídas a Contribuintes Americanos e quaisquer dividendos equivalentes destas 

devem ser excluídas dos requisitos da Seção 409A ao abrigo da isenção de Prorrogação em Curto 

Prazo descrita na Seção 1.409A-1(b)(4) das Regulamentações do Departamento do Tesouro dos 

EUA, e o Plano e o presente Anexo serão interpretados e gerenciados de forma consistente com 

essa intenção em relação às Concessões atribuídas aos Contribuintes Americanos e a quaisquer 

dividendos equivalentes destas. Se qualquer disposição, termo ou condição de uma Concessão 

atribuída a um Contribuinte Americano comprometa ou contrarie a referida intenção, essa 

disposição, termo ou condição serão interpretados e considerados alterados para evitar ao máximo 

o referido conflito. Em caso de conflito entre uma disposição aplicável do Plano e uma disposição 

aplicável do presente Anexo em relação a uma Concessão atribuída a um Contribuinte Americano, 

será aplicada a disposição do presente Anexo. 

 

Se, a qualquer momento, a Empresa determinar que os termos de uma Concessão atribuída a um 

Contribuinte Americano são suscetíveis de violar a Seção 409A, a Empresa terá autoridade, mas 

não será obrigada a, estabelecer uma alteração da referida Concessão que visa evitar a imposição 

de qualquer imposto, juros ou penalizações adicionais ao Contribuinte Americano, ao abrigo da 

Seção 409A. Independentemente de qualquer outra disposição de qualquer Concessão, nenhuma 

empresa do Grupo Wood assegura ou garante que uma Concessão atribuída a um Contribuinte 

Americano está excluída da Seção 409A. 

 

11 Ausência de responsabilidade de empresa do Grupo Wood 

 
Cada Contribuinte Americano é exclusivamente responsável pelo pagamento de todos os impostos, 

penalizações e juros que possam ser aplicados ao Contribuinte Americano em relação ao Plano 

e/ou ao presente Anexo ou qualquer Concessão, incluindo quaisquer impostos, penalização ou juros 

ao abrigo da Seção 409A. Nenhuma empresa do Grupo Wood terá a obrigação de indemnizar ou 

ainda isentar um Contribuinte Americano de todos ou parte dos referidos impostos, penalização ou 

juros. 

 


