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Bu təlimat Planın necə işlədiyini və Planla əlaqədar aldığınız 

ödənişlər baxımından bilməli olduğunuz əsas anları başa 

düşmənizə yardım etmək üçün hazırlanmışdır. 

Tam təfərrüatlar Planın Qaydaları və Planın Şərt və Müddəaları 

sənədlərində verilmişdir və bu sənədlərin siz  

www.woodplc.com/employeeshareplan saytından ala 

bilərsiniz.  

Bu təlimatlar və Qaydalar və ya hər hansı müvafiq 

qanunvericilik arasında hər hansı münaqişə yaranarsa, 

Qaydalar və ya hər hansı müvafiq qanunvericilik üstünlük 

təşkil edəcək. 

1.İşçilər üçün Səhm Planı nədir? 

1.1. Səhm nədir? 

Səhm şirkətə sahiblik vahidiir.  Sizdə şirkətin səhmi varsa, həmin 

şirkətin bir hissəsi sizə məxsusdur və siz səhmdarsınız. 

1.2. Wood İşçilər üçün Səhm Planı nədir? 

İşçilər üçün Səhm Planı (“Plan”) sizə əmək haqqında istifadə 

etməklə John Wood Group PLC (“Wood” və ya "Şirkət”) şirkətinin 

səhmlərini almaq (müəyyən meyarlara cavab vermək şərtilə) və hər 

alınmış İki səhm müqabilində Şirkətdən bir pulsuz səhm ("uyğun") 

qazanmaq imkanı verir. 

1.3. İşçilər üçün Səhm Planı hansı mənfəətləri təklif edir?  

Plana əsasən səlahiyyətli işçilər maaşdan çıxılma surəti ilə Wood-

dan səhm ala bilərlər. Wood-da işləməyə davam edən və Satın 

Alınmış Səhmlərə malik olan işçilər Şirkətdən əlavə uyğun səhmlər 

əldə edə bilərlər. 

1.4. Plan necə işləyir?  

İşçilər qeydiyyat müddətində Plana nə qədər pul yatırmaq 

istədiklərinə dair qərar verir.  Bu, illik ümumi əmək haqqının 1% - 

10% ola bilər.  Sonra hər əmək haqqı/ödəniş müddətində müvafiq 

məbləğ müntəzəm olaraq tutulur.  Vergilər çıxıldıqdan sonra 

tutulan bu məbləğ işçilərin adından Wood şirkətinin səhmlərini 

almaq üçün istifadə edilir ("Alınmış Səhmlər").  Alınmış səhmləri 

bizim Plan administratorumuz Computershare işçinin qorunan fərdi 

onlayn hesabında saxlayır; səhmləri istənilən vaxt, Şirkətin 

Səhmlərlə Sövdələr Siyasətinə əməl etməklə onlayn rejimdə satmaq 

olar; bu Siyasəti www.woodplc.com/employeeshareplan saytından 

ala bilərsiniz.  İşçilər bu Alınmış Səhmləri müəyyən müddət ərzində 

saxlamalıdırlar ("Saxlama Müddəti"); bu müddətin sonunda Wood 

işçiyə verilmiş müddətdə saxlanılmış hər İki səhm müqabilində bir 

pulsuz səhm verəcək ("Uyğun Səhmlər"). 

1.5. Bunun mənə nə faydası var?  

Hər şeydən əvvəl, Plan səhmlərə pul yatırmaq və şirkətin pulsuz 

verdiyi uyğun səhmi almaq imkanı verir.  İnanırıq ki, işçilərin 

əksəriyyəti Şirkətin ümumi uğurunda onların da bəhrəsinin 

olduğunu hiss etdikdə daha məmnuniyyətlə işləyəcəklər; bizim 

gələcəyimizdə marağın olması sahiblik və cəlb olunma hissini 

artıracaq. 

1.6. Bunun Wood şirkətinə nə faydası var?  

Biz işçilərimizə Wood şirkətinə sərmayə qoymaq imkanı təklif 

etmək istəyirik və bu, səhm sahibliyini daha da təbliğ edəcək.  Bu 

sərmayənin müqabilində Wood şirkəti Saxlanma Müddəti ərzində 

saxlanmış Alınmış Səhmlər üçün uyğun səhm verəcək.  Uyğun səhm 

hər üç alınmış səhmin müqabilində Şirkətdən pulsuz əldə edilən 

səhmdir.    

Plan bizim birinci növbədə seçilən işəgötürən olmaq məqsədimizə 

xidmət edir və təklif etdiyimiz mənfəətləri zənginləşdirərək, daha 

rəqabətli olmamıza imkan verir. 

1.7. Plan riskdən azaddırmı? 

Xüyr. Plan vasitəsilə aldığınız səhmlərin dəyəri arta, həmçinin azala 

bilər və mübadilə kursları dəyişə bilər.  Plana qoşulmazdan əvvəl bu 

anı nəzərə almalısınız.  Bütün səhmlər funt sterlinqə London 

Birjasında alınıb satılır, ona görə də sizin yerli valyutanın kursu funt 

sterlinqlə müqayisədə zəif olarsa sizə mənfi təsir dəyə bilər; bu, 

sizin sərmayənizə mənfi təsir göstərə bilər. 

1.8. Mən mütləq Wood səhmlərinə sərmayə qoymalıyam? 

Sizin Planda iştirak etmək qərarınız tamamilə şəxsi və könüllü 

qərardır və sizin işinizə heç bir təsir etməyəcək.  

 

1.9. Plana qoşulmanın vergilərlə bağlı hər hansı üstünlüyü 

varmı? 

Xeyr. Bütün tutulmalar vergilər çıxıldıqdan sonra həyata keçirilir və 

vergilərlə bağlı heç bir üstünlüyü yoxdur.  Həmçinin Plandan əldə 

edilmiş hər hansı gəlirə müvafiq vergilər tətbiq ediləcək; bu, hər 

hansı Uyğun Səhmlərə də tətbiq edilir və onlara gəlir vergisi 

və/yaxud sosial mühafizə ödənişləri tətbiq ediləcək.  Vergi 

tətbiqinin səciyyəvi xüsusiyyətləri sizin yerli yurisdiksiyanızdan və 

fərdi şəraitlərinizdən asılı olacaq. Vergi ilə bağlı məsləhətə 

ehtiyacınız varsa, müstəqil vergi və ya maliyyə məsləhətçisi ilə əlaqə 

saxlamalısınız.  

1.10. Wood bunu pul toplamaq üçün edir? 

Xeyr. Müəyyən yurisdiksiyaların, məsələn Birləşmiş Ştatların 

qiymətli kağızlara dair qanunları Wood şirkətinə kapital toplamaq 
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üçün vergi satmağa, eyni zamanda bu növ əməliyyatlarla bağlı 

qiymətli kağızlara dair qanunların müəyyən tələblərdən azad 

olmağa icazə vermir.  Birləşmiş Ştatlarda Wood şirkəti Planı öz 

işçilərinə "kompensasiya edici mənfəət planı" kimi təqdim edir.  

Plana hər hansı müvafiq orqanlar tərəfindən səlahiyyət və ya təsdiq 

verilməmişdir və sizin yurisdiksiyada qeydiyyatdan azad olunmaya 

uyğun təklif edilə bilər. Sizin yurisdiksiyanın tənzimləyici orqanları 

plan sənədlərində verilmiş bəyanatların və məlumatın dəqiqliyi və 

ya tamlığı üçün heç bir cavabdehlik daşımır və plan sənədlərinin 

məzmununa tam və ya qismən etibar etməniz nəticəsində baş 

vermiş hər hansı itki üçün məsuliyyət qəbul etmir.             

1.11. Şirkətdən Planda iştirakla bağlı məsləhət ala bilərəmmi? 

Xeyr. Sizə məsləhət lazımdırsa, müstəqil məsləhətçi ilə əlaqə 

saxlamalısınız. Bu məsləhətlə bağlı bütün xərcləri özünüz 

ödəyəcəksiniz. Wood şirkəti sizə iştirak edib-etməmə barədə heç 

bir məsləhət verə bilməz. 

1.12. Nə üçün Wood müxtəlif ölkələrdə mövcud olan vergi 

baxımdan əlverişli olan səhm planlarından istifadə etmir?  

Biz sadə, davamlı İşçilər üçün Səhm Planını təqdim etmək istəyirik.  

Müxtəlif vergi rejimləri mürəkkəbliyin və inzibati idarənin artması 

ilə nəticələnəcək.  Bununla belə, biz Plan bir neçə ilə fəaliyyət 

göstərdikdən sonra işçilərdən alınmış rəylər əsasında bu variantı 

nəzərdən keçirməyi öhdəmizə götürnüşük.  Wood heç bir 

işəgötürənin vergi üstünlüklərindən bəhrələnmir. 

1.13. İşçilər üçün Səhm Planı 401(k) planı və ya GPP kimi hər 

hansı təqaüd planları ilə əlaqəlidirmi? 

Xeyr, Wood şirkətinin təklif etdiyi təqaüd planları ilə heç bir əlaqəsi 

yoxdur. Plan işçilərin iştirak edib-etməmək barədə özlərinin qərar 

verəcəyi ayrıca təklifdir. 

1.14. İşçilər üçün Səhm Planı Böyük Britaniyanın hər hansı 

birjalarına və Səhm BSA ilə əlaqəlidirmi? 

Xeyr, Planla hər hansı BSA məhsulları arasında heç bir əlaqə yoxdur. 

Siz öz BSA vasitəsilə Wood səhmlərini almaq istəyirsinizsə, bu, 

ayrıca əməliyyat olacaq və Planla əlaqəsi olmayacaq. 

1.15. Xarici sərmayə ehtimalları (varsa) nədir? 

Səhm hesabları olduğunuz yerə uyğun təşkil ediləcək və üç yerin 

birində saxlanacaq.  Səhmlərin saxlanmasına dair məlumat üçün 

aşağıda verilmiş cədvələ müraciət edin.  Xarici sərmayələrə dair 

məsləhət almaq istəyirsinizsə, öz xərciniz hesabına müstəqil 

maliyyə məsləhətçisi ilə əlaqə saxlamalısınız. 

İştirak ölkəsi Səhmləri saxlayan təşkilat 

Səhmlərin 

yerləşdiyi 

ölkə 

ABŞ 

ABŞ-da Computershare Trust 

Company tərəfindən, Şirmali 

Amerika (CTCNA) 

ABŞ 

Avstraliya 

Avstraliyada Computershare Plan 

Managers Pty Ltd və CPU Share 

Plans Pty Ltd şirkətləri tərəfindən 

Avstraliya 

BB və dünyanın 

qalan hissəsi  

BB-da Computershare Investor 

Services PLC şirkəti tərəfindən 

Böyük 

Britaniya 

1.16. İnzibati xərclər nədir? 

İnzibati xərcləri və broker xidməti kimi səhmlərin alınmasına çəkilən 

xərcləri hər ay Wood şirkəti ödəyəcək.  Bununla belə, işçilər hər 

hansı səhmi satmaq qərarı versə, onlar bəzi xərcləri ödəməli olacaq. 

Ödəniləcək xərclərin cari siyahısı aşağıda verilmişdir: 

Fəaliyyət Haqq 

Səhm satma haqqı minimum £11.25 olmaqla, 0.2% 

Köçürmə haqqı Hər əməliyyat üçün £9 

 

1.17. Kim iştirak edə bilər? 

Bütün işçilər, o cümlədən müddətli müqavilə imzalamış işçilər 

bundan əvvəlki ilin 1 noyabr tarixindən şirkətdə işləyirlərsə, Planda 

iştirak edə bilər; onların əmək haqqı, yaşadıqları ölkə və işlədikləri 

ölkə (və ABŞ daxilində ştat) də Plana qeydiyyatdan keçmə ilinin 

başlanğıcında əhatə dairəsinə daxil olmalıdır.  Sizin əmək haqqınız 

və/yaxud ölkəniz Plan ilinin ortasında Plana daxil edilərsə, 

qeydiyyatdan keçmə hüququnun son tarixi həmin qüvvəyə 

minməyə uyğun təyin ediləcək. 

Hər hansı şübhənin yaranmamsı üçün podratçılar iştirak hüququna 

malik deyil. 

İştirak hüququ olan əmək haqqlarının, ölkələrin və ştatların siyahısı 

aşağıdakı saytda verilmişdir: 

 www.woodplc.com/employeeshareplan  

1.18. Hansı ölkələr və ştatlar "əhatə dairəsinə" daxildir? 

Plan Avstraliyada, Azərbaycanda, Kanadada, Fransada, İtaliyada, 

Malayziyada, Norveçdə, İrlandiya Respublikasında, İspaniyada,  

Braziliya, Çili, Hindistan, Sinqapur, Tayland, BƏƏ, BB və ABŞ-da 

(Kaliforniya və Oreqon istisna olmaqla) təklif edilir.  Biz mümkün 

qədər tez Planı digər yerlərdə və/yaxud yurisdiksiyalarda təklif 

edəcəyik.  Hər hansı ölkədə qüvvəyə minmə hüquq və vergi 

ekspertizasından asılıdır. 

1.19. Planda iştirak üçün şirkətdə minimum iş stajı tələb 

olunur? 

Bəli, siz bundan əvvəlki ilin 1 noyabr tarixindən şirkətə işləməlisiniz.  

2018-ci Plan ili üçün bu, 1 noyabr 2017-ci il deməkdir.  

Fazalı qüvvəyə minmə zamanı plana qoşulursunuzsa, bu tarix 

fərqlənə bilər və sizin əmək haqqı və/yaxud ölkə üçün 

qeydiyyatdan keçmə zamanı təsdiq ediləcək. 

1.20. Plan ili nə vaxt başlayır? 

Plan ili hər il mart ayının 1-də başlayacaq. 

1.21. Mənim ailəmin hər hansı üzvü İşçilər üçün Səhm Planda 

iştirak edə və ya ödəniş edə bilərmi? 

Xeyr, Plana qoşulmaq üçün siz Plan Wood şirkətində işləməlisiniz. 

1.22. Mən yarım-ştat işləyirəm.  Planda iştirak edə 

biləcəyəmmi? 

Beli, Wood şirkətinin tam və ya yarım-ştatlı işçisi olmanız Planda 

iştirak hüququnuza təsir etməyəcək. 

1.23. Mən podratçıyam; İşçilər üçün Səhm Planında iştirak edə 

bilərəmmi? 

Xeyr, Plan ancaq Wood işçilərinə təklif edilir.   

1.24. Mən əmək haqqını Planda iştirak edən ölkədən alan 

əməkdaşam, lakin Planda iştirak etməyən ölkədə aparılan 

layihədə çalışıram; Əməkdaşlar üçün Səhm Planında (Employee 

Share Plan) iştirak edə bilərəmmi? 

http://www.woodgroup.com/employeeshareplan


Wood Metodiki Təlimat İşçilər üçün Səhm Planı - Tez-tez verilən suallar 

Wood İşçilər üçün Səhm Planı - Tez-tez verilən suallar 4 

Təəssüf ki, bu dəfə yox.  Əmək haqqı aldığınız və hazırda 

yerləşdiyiniz ölkə (və ABŞ-da ştat) sizin Planda qeydiyyatdan 

keçməniz üçün Planda iştirak hüququna malik olmalıdır.   

1.25. Mən köhnə Amec Foster Wheeler Sharesave planında 

iştirak edirdim. Əməkdaşlar üçün Səhm Planı (Employee Share 

Plan) ondan nə ilə fərqlənir?   

Əməkdaşlar üçün Səhm Planı (Employee Share Plan) səhm alışı 

planıdır, yəni sizin əmək haqqından ayrılan bütün məbləğ Şirkətin 

səhmlərini almağa sərf edilir, Sharesave planında isə bundan fərqli 

olaraq, əmək haqqından tutulan məbləğ müəyyən müddət ərzində 

bank hesabında saxlanırdı və sonra sizə Şirkətin səhmlərini almaq 

seçimi verirdi. 

2.Plana qoşulma 

2.1. Necə qoşula bilərəm? 

Bizim Plan Administratoru Computershare Investor Services PLC 

(“Computershare”) şirkətindən Plana qoşulmaq dəvəti alacaqsınız.  

Dəvətdə Computershare şirkətinin onlayn sistemi vasitəsilə Plana 

qeydiyyatdan keçmənin təfərrüatları veriləcək. 

2.2. Qeydiyyatdan keçməyə dəvət necə veriləcək? 

Sizin e-poçt ünvanınız bizim şirkətdə qeydiyyatdan keçmişdirsə, 

dəvət e-poçt vasitəsilə göndəriləcək; sizin e-poçt ünvanınız bizdə 

yoxdursa, poçtla sizə qeydiyyat paketi göndəriləcək. 

2.3. İldə neçə dəfə plana qoşulma imkanı olacaq? 

Hər il illik qeydiyyat pəncərəsi adlanan bir imkan olacaq.  Hər 

qeydiyyat müddəti yanvar ayından fevralın ortalarına qədər beş/altı 

həftə açıq olacaq. 

Şirkətdə tutduğu vəzifə ilə əlaqədar bəzi işçilərə səhmlərlə alış-

verişə məhdudiyyət qoyulacaq və, bununla, onlar Bağlı Müddət 

ərzində qeydiyyatdan keçə bilməyəcəklər. Bu işçilər üçün fərqli 

qeydiyyat pəncərəsi təklif eidləcək. Bu məhdudiyyətlər tətbiq 

edilirsə, sizə dəyişdirilmiş qeydiyyat pəncərəsi haqqında məlumat 

veriləcək. 

Fazalı qüvvəyə minmə ilə bağlı Plana plan ilinin ortasında 

qoşulmusunuzsa, cari Plana qoşulmaq imkanınız olacaq, lakin ilk 

dəfə qeydiyyatdan keçdiyiniz tarixdən cəmi 6 ay sonra başlayacaq 

növbəti Plana qoşulmaq dəvəti də alacaqsınız. 

2.4. Wood şirkətində qeydiyyat pəncərəsi bağlandıqdan 

sonra işləməyə başlasam necə? 

Qeydiyyatdan keçmə dəvəti sizə növbəti ilin yanvarında veriləcək. 

2.5. Bir ilin qeydiyyatı növbəti ilə özü keçir? 

Xeyr. Plana ödəniş etməyi davam etmək istəyirsinizsə, hər Plan ili 

yenidən qeydiyyatdan keçməlisiniz, bu, fazalı tətbiqlə əlaqədar plan 

ilinin ortasında qoşulma hallarına da tətbiq edilir. 

2.6. Plan ili ərzində Plandan çıxa bilərəmmi? 

Bəli, siz Plandan istədiyiniz vaxt çıxa bilərsiniz, lakin ən azı 14 gün 

əvvəldən bildiriş verməlisiniz.   Bununla belə, Plandan çıxsanız, 

növbəti Plan ilinə qədər yenidən ona qoşulmaq imkanınız 

olmayacaq.  

2.7. Plandan necə çıxa bilərəm? 

Planda iştirakınızı ləğv etmək istəyirsinizsə, bunu onlayn rejimində 

apara bilərsiniz. Hesabınıza daxil olun və Əməkdaşlar üçün Səhm 

Planını (Employee Share Plan) seçin, sonra ‘Ödənişlər’ 

(‘Contributions’) panelini seçin və burada planda iştirakın ləğv 

edilməsinə dair məlumat tapacaqsınız. 

3.Təkrar qeydiyyat 

3.1. Mən 2019-ci il İşçilər üçün Səhm Planına qoşulmuşam; 

2020-ci il İşçilər üçün Səhm Planında mütləq iştirak etməliyəm? 

Xeyr, qeydiyyatdan keçmə qərarı sizin özünüzdən asılıdır. 

Qeydiyyatdan keçməmək qərarı versəniz, şirkətdə işləməyə davam 

etmək və 2019-ci il Plan İlində aldığınız səhmlərin hamısını və ya bir 

neçəsini özünüzdə saxlamaq şərtilə, uyğun səhmlər almaq 

hüququnuz hələ də olacaq. 

3.2. Mən 2019-ci il İşçilər üçün Səhm Planına qoşulmuşam və 

2020-ci il İşçilər üçün Səhm Planında iştirak etmək istərdim. 

Qeydiyyatdan keçmək lazımdır? 

Bəli, 2020-ci il Planının qeydiyyat pəncərəsi açıldıqda siz yenidən 

qeydiyyatdan keçməlisiniz. Sizin iştirakınız avtomatik olaraq növbəti 

ilə keçmir və yenidən qeydiyyatdan keçməsəniz, son ödənişiniz 

2020-ci ilin fevral ayında olacaq. 2021-cu il planına qədər yenidən 

qoşulmaq imkanınız olmayacaq.  

3.3. Mən 2019-ci il Planında qeydiyyatdan keçdiyim üçün 

artıq Computershare şirkətində onlayn hesabım var; 2020-ci il 

Planına qoşulsam başqa hesabım olacaq? 

Xeyr, eyni hesabdan istifadə edəcəksiniz. Hesabınıza daxil olmaq 

üçün hazırda istifadə etdiyiniz eyni məlumatdan istifadə edərək, 

qeydiyyatdan keçəcəksiniz. Qeydiyyat zamanı sizə ancaq qeydiyyat 

bildirişi alacaqsınız, çünki artıq PIN nömrəsi təyin etmisiniz. Bununla 

belə, PIN nömrənizi unutmusunuzsa, "Unudulmuş PIN" 

funksiyasından istifadə edərək onu onlayn bərpa edə bilərsiniz.  

4.Ödəniş etmə 

4.1. Səhmləri necə almalıyam? 

Qeydiyyatdan keçmə müddəti ərzində əmək haqqınızın nə qədərini 

(ümumi əsas əmək haqqının faizi kimi) Plana sərmayə qoymaq 

istədiyiniz barədə qərar verəcəksiniz.  Bundan sonra hər əmək 

haqqı/ödəniş müddətində vergilərdən sonra xalis əmək haqqından 

müntəzəm ödənişlər tutulacaq.  Bu tutulmalar hər ay sizin 

adınızdan səhm almaq üçün istifadə ediləcək.  Bu səhmlər sizin 

Computershare tərəfindən idarə edilən fərdi, təhlükəsiz 

hesabınızda saxlanacaq. 

4.2. Plana nə qədər sərmayə qoymağı seçə bilərəm? 

Plana qoşulmaq qərarı versəniz, minimum ödəniş ümumi əsas 

əmək haqqının 1% olmalıdır.  Maksimum səviyyə ümumi əsas əmək 

haqqınızın 10%-i olacaq. 

4.3. Ümumi əsas əmək haqqı nə deməkdir? 

Bu, vergilər və təqaüd planları kimi digər müavinətlər tutulmazdan 

əvvəl hesablanmış ümumi əsas əmək haqqıdır.  Mükafatlar və əlavə 

ödənişlər (müntəzəm əmək haqqının bir hissəsi olmayan) nəzərə 

alınmır; hər hansı şübhəniz olarsa, yerli İşçilər və Təşkilat dəstəyinə 

müraciət edin. 

4.4. Əmək haqqını funt sterlinqlə (GBP) almıram, səhmləri 

almaq üçün mənim sərmayə qoyduğun məbləğ funt sterlinqə 

necə çevriləcək? 

Hər ayın müəyyən tarixindəki əsas mübadilə məzənnəsi əsas 

götürüləcək; siz bu təfərrüatlarla öz hesabınızda tanış ola bilərsiniz. 

Buna görə də, mübadilə kursunda baş verən tərəddüdlər hər ay 

sərmayə qoyduğunuz məbləğin neçə səhm ala biləcəyinə təsir 

edəcək.  Tutulma ilə səhm alışı arasında mübadilə kursunun sizin 

ödənişə etdiyi hər hansı mənfi təsir üçün kompensasiya 

almayacaqsınız.   
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4.5. Wood səhmləri harada və hansı valyuta ilə qeydiyyatdan 

keçirilmişdir? 

Wood səhmləri London Birjasında (BB) WG.L adı altında 

qeydiyyatdan keçirilmişdir və funt sterlinq ilə alınır və satılır.  

4.6. Wood səhmlərinin cari qiymətini haradan ala bilərəm? 

Wood səhmlərinin qiymətini istənilən vaxt bizim Sərmayədar 

Münasibətləri saytımızda nəzərdən keçirə bilərsiniz: 

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

Qiymət həmişə funt sterlinq pensləri ilə veriləcək. Bir funt 

sterlinqdə 100 pens vardır. Funt sterlinq sizin yerli valyutanız 

deyilsə, onu öz valyutanıza konvertasiya etməlisiniz. 

4.7. Sərmayə ödənişlərini etmək üçün valyuta seçə 

bilərəmmi? 

Xeyr, sizin ödənişləriniz əmək haqqınızın ödəndiyi valyutada 

ediləcək.   

4.8. Maksimum məbləği ödəməyə məcburam? 

Xeyr, nə qədər ödəniş etmək qərarını özünüz verəcəksiniz, bu 

ümumi əsas əmək haqqının 1% - 10% ola bilər. 

4.9. Ödənişləri əmək haqqımdan etməliyəm? 

Plana qoşulmaq istəyirsinizsə, ancaq əmək haqqından tutulan 

ödənişlərdən istifadə edilə bilər.  Əmək haqqından tutulan 

ödənişlərdən əlavə başqa səhmlər almaq istəsəniz, bunu Plandan 

kənar etməlisiniz və bu səhmlər uyğun səhmlərin verilməsində 

nəzərə alınmayacaq. 

4.10. Plandan kənar açıq bazarda Wood səhmlərini ala 

bilərəmmi? 

Bəli. Wood səhmləri London Birjasındaalınır və satılır. Bununla belə, 

şirkət ancaq Planın şərtləri altında alınmış səhmlər üçün uyğun 

səhm verir. 

 

4.11. Plan ili ərzində ödənilən məbləği dəyişə bilərəmmi? 

Computershare hesabında Ödənişlər (Contributions) bölməsindəki 

linkdən istifadə edərək, plan üçün ödənilən məbləği dəyişə 

bilərsiniz. 

4.12. Plan ili ərzində ödənilən məbləği dayandıra bilərəmmi? 

Bəli, istənilən vaxt 14 gün əvvəldən bildiriş verməklə Planı tərk edə 

bilərsiniz.  Bildiriş müddəti əmək haqqı ilə bağlı bütün proseslərin 

lazımi qaydada aparılmasına imkan verir.   

Hesabınıza daxil olun və Əməkdaşlar üçün Səhm Planını (Employee 

Share Plan) seçin, sonra ‘Ödənişlər’ (‘Contributions’) panelini seçin 

və burada planda iştirakın ləğv edilməsinə dair məlumat 

tapacaqsınız. 

4.13. Müvəqqəti məzuniyyətdə olan zaman (məs. 

analıq/valideyn məzuniyyəti, xəstəlik məzuniyyəti, stajla bağlı 

məzuniyyət, dini məzuniyyət) ödənişlər edə bilərəmmi? 

Ödənişlər müvəqqəti məzuniyyət zamanı əmək haqqı aldığınız 

müddətlərdə davam edəcək.  Daha əmək haqqı almırsınızsa, 

ödənişlər dayanacaq. Bununla belə, hər hansı dövlət 

ödənişlərindən, məsələn SAÖ, SMP və ya STP-dan tutulma 

aparılmayacaq. 

4.14. Mən illik maksimum ödənişimi bir dəfəlik edə bilərəmmi? 

Xeyr. Planımızın qaydaları bizə maksimum töhfələr təklif etmək 

imkanı versə də, mövcud plan çərçivəsində bunu nəzərdə 

tutmamışıq. 

 

4.15. Əmək haqqından ilk tutulmalar nə zaman aparılacaq? 

Əmək haqqından ilk tutulmalar hər il mart ayında başlayacaq. 

Mərhələli tətbiq etmə ilə bağlı plan ilinin ortasında Plana 

qoşulsanız, əmək haqqından ilk tutulma tarixi qeydiyyat paketində 

təsdiq ediləcək. 

https://www.woodplc.com/investors/share-performance
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Həftə 1 Həftə 2 Həftə 3 Həftə 4

Cəmi əsas əmək haqqı £500 £100 £600 £500

Vergi və digər 

tutulmalar
£90 £18 £108 £90

Vergidən sonra məbləğ £410 £82 £492 £410Səhm planına ödəniş 

(cəmi əmək haqqının 

5%)
£25 £5 £30 £25

SON XALİS ƏMƏK 

HAQQI £385 £77 £462 £385

£85

£6.50

13.08

156.96

78.46

53.35

210.28

Böyük Britaniyada hər həftə əmək haqqı alan işçiyə misal:

Con Plana 5% sərmayə qoymaq qərarı verdi

O, əmək haqqını hər həftə alır və onun gəliri hər həftə müxtəlif olur

*nəzərə alın ki, bəzi aylarda beş həftə ödəniş ola bilər

SAXLAMA MÜDDƏTİNİN SONUNDA CƏMİ SAHİB OLDUĞU SƏHMLƏR

Hər ay Plana cəmi ödənişlər

Alış gününə səhmin qiyməti

Bir ay ərzində alınmış səhmlər*

Plan ili ərzində alınmış səhmlər

(səhmin qiymətinin və gəlirin eyni qalmasını ehtimal etməklə)

Pulsuz verilən eyni dəyərli səhmlər - cəmi

(bütün Alınmış Səhmlərin Saxlama Müddətinin sonuna qədər saxlanmasını 

ehtimal etməklə)

Pulsuz verilən eyni dəyərli səhmlər - xalis

Con 32%-ə bərabər vergi və Milli Sığorta ödənişlərini birləşdirsə (faktiki vergi 

fərqli ola bilər), bu, Eyni dəyərli Səhmlərə tətbiq edilir

Ödəniş müddəti 1

Ödəniş 

müddəti 2

$2,300 $2,300

$630 $630

$1,670 $1,670

$184 $184

$1,486 $1,486

$368

£283.08

£6.50

43.55

522.60

261.30

195.98

718.58

Birləşmiş Ştatlarda (Texas) iki həftədən bir əmək haqqı alan işçiyə misal:

Bred Plana 8% sərmayə qoymaq qərarı verdi

O, iki həftədən bir əmək haqqı alır və ödəniş hər müddət üçün eynidir.

Onun bütün ödənişləri ABŞ dolları ilə tutulduğu üçün, onun ödənişləri alışdan əvvəl funt sterlinqə 

(GBP) çevriləcək.

*nəzərə alın ki, bəzi aylarda beş həftəlik ödəniş ola bilər

Cəmi əsas əmək haqqı

Vergi və digər tutulmalar

Vergidən sonra məbləğ

SAXLAMA MÜDDƏTİNİN SONUNDA CƏMİ SAHİB OLDUĞU SƏHMLƏR

Səhm planına ödəniş (cəmi əmək haqqının 8%)

Hər ay Plana cəmi ödənişlər

Plan ödənişi £1 = $1.30 mübadilə kursunu ehtimal etməklə, mübadilədən sonra 

tətbiq edilmişdir

Alış gününə səhmin qiyməti

Bir ay ərzində alınmış səhmlər*

SON XALİS ƏMƏK HAQQI

Plan ili ərzində alınmış səhmlər

(səhmin qiymətinin və gəlirin eyni qalmasını ehtimal etməklə)

Pulsuz verilən eyni dəyərli səhmlər - cəmi

(bütün Alınmış Səhmlərin Saxlama Müddətinin sonuna qədər saxlanmasını 

ehtimal etməklə)

Pulsuz verilən eyni dəyərli səhmlər - xalis

Bred 25%-ə bərabər vergi və Sosial Sığorta ödənişlərini birləşdirsə (faktiki vergi 

fərqli ola bilər), bu, Eyni dəyərli Səhmlərə tətbiq edilir

4.16 İşləyən misallar: Bir neçə misal aşağıda verilmişdir.   

Bütün vergi dərəcələri, səhm qiymətləri və mübadilə kursu ancaq təsvir məqsədi ilə verilmişdir və fərdi və bazar şəraitlərindən asılı olaraq dəyişəcək. Şirkət, yaxud yerli işəgötürəniniz ödənişlərlə bağlı 

heç bir səciyyəvi vergi münasibətlərinə zəmanət vermir və siz bütün şəxsi vergilərin ödənilməsi üçün özünüz cavabdehlik daşıyırsınız: 
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Ödəniş 

müddəti 1

Ödəniş 

müddəti 1

Ödəniş 

müddəti 1

Ödəniş 

müddəti 2

A$5,200 €2,500 $2,300 $2,300

A$1,650 €713 $613 $613

A$3,550 €1,787 $1,687 $1,687

A$520 €125 $138 $138

A$3,030 €1,662 $1,549 $1,549

A$520 €125 $276

£281.08 £107.76 £153.33

£6.50 £6.50 £6.50

43.24 16.58 23.59

518.9 198.94 283.07

259.45 99.47 141.54

259.45 71.62 104.73

778.35 270.56 387.80

Pulsuz verilən eyni dəyərli səhmlər - cəmi

(bütün Alınmış Səhmlərin Saxlama 

Müddətinin sonuna qədər saxlanmasını 

ehtimal etməklə)

Cəmi əmək haqqı

Vergi və digər tutulmalar

Vergi və digər tutulmalardan sonra 

Səhm planına ödəniş (cəmi əmək 

SON XALİS ƏMƏK HAQQI

Hər ay Plana cəmi ödənişlər

Plan ödənişi £1 = A$1.85 mübadilə kursunu 

ehtimal etməklə, mübadilədən

sonra tətbiq edilmişdir.

Alış gününə səhmin qiyməti

Pulsuz verilən eyni dəyərli səhmlər - xalis

Linda 28%-ə bərabər PRSE və USC ödənişlərini 

birləşdirsə (faktiki vergi fərqli ola bilər), bu, Eyni 

dəyərli Səhmlərə tətbiq edilir

SAXLAMA MÜDDƏTİNİN SONUNDA CƏMİ 

SAHİB OLDUĞU SƏHMLƏR

Pulsuz verilən eyni dəyərli səhmlər - xalis

(Avstraliyada gəlir mənbəyindən 

tutulmalar aparılmır*)

SAXLAMA MÜDDƏTİNİN SONUNDA 

CƏMİ SAHİB OLDUĞU SƏHMLƏR

*Avstraliyada gəlir mənbəyindən tutulan vergi və sosial 

sığorta olmasa da, siz uyğunlaşdırılan dəyər üçün vergi 

öhdəliyi daşıyacaqsınız və bu məbləği şəxsi vergi 

Pulsuz verilən eyni dəyərli səhmlər - xalis

Nik (Nick) 26%-ə bərabər vergi və sosial sığorta 

ödənişlərini birləşdirsə (faktiki vergi fərqli ola 

bilər), bu, Eyni dəyərli Səhmlərə tətbiq edilir

SAXLAMA MÜDDƏTİNİN SONUNDA CƏMİ 

SAHİB OLDUĞU SƏHMLƏR

Plan ödənişi £1 = €1.80 mübadilə kursunu 

ehtimal etməklə, mübadilədən

sonra tətbiq edilmişdir. 

Alış gününə səhmin qiyməti

Bir ay ərzində alınmış səhmlər*

Plan ili ərzində alınmış səhmlər

(səhmin qiymətinin və gəlirin eyni qalmasını 

ehtimal etməklə)

Pulsuz verilən eyni dəyərli səhmlər - cəmi

(bütün Alınmış Səhmlərin Saxlama Müddətinin 

sonuna qədər saxlanmasını ehtimal etməklə)

Kanadada hər iki həftədən bir əmək haqqı alan işçiyə misal:

Nik Plana 6% sərmayə qoymaq qərarı verdi

O, iki həftədən bir əmək haqqı alır və ödəniş hər 

müddət üçün eynidir.

Onun bütün ödənişləri Kanada dolları ilə tutulduğu üçün, onun 

Cəmi əsas əmək haqqı

Vergi və digər tutulmalar

Cəmi əmək haqqı

Vergi və digər tutulmalar

Vergi və digər tutulmalardan sonra əmək Vergi və digər tutulmalardan 

Səhm planına ödəniş (cəmi 

SON XALİS ƏMƏK HAQQI

Hər ay Plana cəmi ödənişlərHər ay Plana cəmi ödənişlər

Plan ödənişi £1 = €1.16 mübadilə kursunu 

ehtimal etməklə, mübadilədən

sonra tətbiq edilmişdir.  

Səhm planına ödəniş (cəmi əmək haqqının 

SON XALİS ƏMƏK HAQQI

Pulsuz verilən eyni dəyərli səhmlər - cəmi

(bütün Alınmış Səhmlərin Saxlama Müddətinin 

sonuna qədər saxlanmasını ehtimal etməklə)

Avstraliyada aylıq əmək haqqı alan işçiyə misal:

Cenifer (Jennifer) Plana 10% sərmayə qoymaq qərarı verdi

O, hər ay əmək haqqı alır və ödəniş hər ay üçün eynidir.

Onun bütün ödənişləri Avstraliya dolları ilə tutulduğu üçün, 

onun ödənişləri alışdan əvvəl funt sterlinqə (GBP) çevriləcək.

İrlandiyada aylıq əmək haqqı alan işçiyə misal:

Linda Plana 5% sərmayə qoymaq qərarı verdi

O, hər ay əmək haqqı alır və ödəniş hər ay üçün eynidir.

Onun bütün ödənişləri Avro ilə tutulduğu üçün, onun 

ödənişləri alışdan əvvəl funt sterlinqə (GBP) çevriləcək.

Alış gününə səhmin qiyməti

Bir ay ərzində alınmış səhmlər*

Plan ili ərzində alınmış səhmlər

(səhmin qiymətinin və gəlirin eyni qalmasını 

ehtimal etməklə)

Bir ay ərzində alınmış səhmlər*

Plan ili ərzində alınmış səhmlər

(səhmin qiymətinin və gəlirin eyni 

qalmasını ehtimal etməklə)
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5.Səhmlərin alınması 

5.1. Əmək haqqı ilə mənim ödənişlərimin arasında nə əlaqə 

var? 

Bütün ödənişlər əmək haqqının ödənilmə tezliyindən asılı olmadan 

ayda bir dəfə Plan Administratoru Computershare şirkətinə 

ödənəcək.  Computershare alış tarixlərinə qədər ödənişləri faiz 

toplamayan bank hesablarında saxlayacaq və alış tarixlərində 

səhmləri açıq bazarda alacaq. Avstraliyada bu məbləğlər səhmlər 

alınana qədər Avstraliyanın əmanət götürən təşkilatında xüsusi 

məqsədli hesabda etibar əsasında saxlanır. 

5.2. Səhmləri kim alır? 

Computershare sizin adınızdan səhmləri alacaq; bunlar sizin Alınmış 

Səhmlərinizdir.  

5.3. Səhmlər hansı tezliklə alınır? 

Səhmlər aylıq ödənişlərlə 12 ay müddətinə alınacaq ("Alış 

Müddəti").   

Alış qrafikini www.woodplc.com/employeeshareplan saytından 

almaq olar.    

5.4. İlk səhm nə vaxt alınacaq? 

2020/21-cu il planı üçün ilk alış 2020-ci ilin april ayında aparılacaq. 

Alışların tam vaxt cədvəli www.woodplc.com/employeeshareplan 

saytında nəşr edilmişdir.   

5.5. Bizim əmək haqqı tabelində nə göstəriləcək? 

Planda səhmləri almaq üçün ödənişlər sizin vergilərdən sonrakı 

əmək haqqında tutulma kimi göstəriləcək. 

5.6. Mən səhmləri hansı qiymətdə alacam? 

Səhmlər müəyyən tarixlərdə alınacaq və bu tarixlər qeydiyyat 

müddətinin başlanğıcında sizə bildiriləcək; siz 2020-ci il üçün 

tarixlər www.woodplc.com/employeeshareplan saytında 

göstərilmişdir.   

Alış qiyməti səhmlər alınacaq müddət ərzində mövcud olan orta 

qiymət olacaq.  Birjada alış-verişin təbiəti ilə əlaqədar səhm qiyməti 

bir alış günündən digər tarixə dəyişəcək.  Ona görə də, hər alış 

tarixinə etdiyiniz ödəniş müqabilində əldə etdiyiniz səhmlərin sayı 

müxtəlif olacaq.   Yaddan çıxarmayın ki, siz əmək haqqını funt 

sterlinqdən fərqli valyuta ilə alırsınızsa, mübadilə kursu da Plana 

uyğun alınacaq səhmlərin sayına təsir edəcək. 

5.7. Səhmin qiymətindən asılı olaraq mən sərmayə etdiyim 

məbləğ hər alış tarixində daha çox və ya daha az səhm ala 

bilər? 

Bəli, düzdür.  Səhm qiyməti daha az olarsa, sizin sərmayə 

qoyduğunuz məbləğ daha çox səhm alacaq; səhm qiyməti daha 

yüksəkdirsə, sizin sərmayə qoyduğunuz məbləğ daha az səhm 

alacaq.  Yadda saxlayın ki, mübadilə kursunun dəyişməsi də sizin 

sərmayə qoyduğunuz məbləğin alacağı səhmlərin sayına təsir 

edəcək. 

5.8. Mən növbəti alış tarixinə Wood şirkətindən işdən çıxsam 

mənim ödənişlərimlə nə baş verəcək? 

Siz xüsusi olaraq pulunuzun geri qaytarılmasını xahiş etməsəniz, 

sizin son etdiyiniz ödənişlə müvafiq səhmlər alınacaq. Alışın inzibati 

prosesləri ayın birinci həftəsi başlayır; bundan sonra ləğv etmə 

zamanı ödənmiş pullar geri qaytarılmır.  

5.9. Mənim adımdan alınmış səhmlərin sayı mənə 

bildiriləcəkmi? 

Siz Plan administratoru Computershare şirkətinin xüsusi ayrılmış 

internet saytından lazımi təfərrüatları ala biləcəksiniz; bu saytda 

sizin adınızdan alınmış səhmlərin sayı göstəriləcək.   

5.10. Mənim ödənişim tam sayda səhm almaq üçün kifayət 

olmasa necə? 

Ödənişləriniz səhmi tam almaığı halda Computershare sizin 

adınızdan səhmin bir hissəsini alacaq.   

5.11. Alındıqdan sonra Alınmış Səhmlərlə nə baş verir? 

Computershare Alınmış Səhmləri sizin adınızdan xüsusi ayrılmış 

təhlükəsiz hesabda saxlayacaq. 

5.12. Alınmış Səhmlər mənim adımda olacaq? 

Alınmış Səhmlər Computershare şirkətinin nominal hesabında 

saxlanacaq və bu hesabda sizin adınız benefisiar sahib kimi 

göstəriləcək. 

5.13. Nə üçün səhmlər nominal hesabda saxlanır? 

Nominal hesab sizə əməliyyat xidmətinə asan girişi təmin edir.  

Qlobal səhm planlarının əksəriyyəti bu növ tədbirlər vasitəsilə 

həyata keçirilir. 

5.14. Mən Uyğun səhmləri almaq üçün Alınmış Səhmlərimi nə 

qədər müddətə saxlamalıyam? 

Alış Müddətinin sonunda (səhmləri aldığınız Plan siklinin birinci ili) 

hər hansı uyğun səhmi almaq üçün Alınmış Səhmlərinizi daha 12 ay 

müddətinə saxlamalısınız, bu müddət "Saxlama Müddəti" adlanır.    

5.15. Mən Alınmış Səhmləri ailə üzvünə və ya himayəçiyə 

köçürə bilərəmmi? 

Xeyr, Computershare şirkətində olan səhm planı hesabından 

səhmləri birbaşa olaraq ailə üzvlərinizə və ya himayəçiyə köçürə 

bilməzsiniz. Bunu etmək istəsəniz, əvvəlcə səhmlərinizi öz adınıza 

olan səhm sertifikatına köçürün, sonra onları lazımi şəxsə köçürmək 

üçün broker tapmanız lazım olacaq. Bunları öz xərciniz hesabına 

etməlisiniz. Həmçinin bu səhmləri Saxlama Müddəti başa 

çatmazdan əvvəl köçürsəniz, onların müqabilində uyğun səhm 

almayacaqsınız.  Qeyd etmək lazımdır ki, ancaq tam sayda səhmlər 

səhm sertifikatına köçürülə bilər, sizə səhmin bir hissəsi 

məxsusdursa, bu səhmin dəyəri köçürmə anında sizə nağd pulla 

qaytarılacaq.  

5.16. Alınmış Səhmlərimi istənilən vaxt sata bilərəmmi? 

Bəli, lakin Wood şirkətinin intranetində və ya Computershare 

saytında verilmiş Wood şirkətinin Səhmlərlə İş Siyasətini (Share 

Dealing Policy) nəzərə almalısınız.  Alınmış Səhmləri Saxlama 

Müddəti ərzində satsanız, satdığınız səhmlər müqabilində Eyni 

dəyərli Səhmləri almaq hüququnu itirəcəksiniz. Computersahe 

hesabınız sizin səhmləri üç qrupa ayırır: 

 

• Məhdudiyyətsiz mövcud olan səhmlər 

Buraya aldığınız və kifayət müddət ərzində saxladığınız səhmlər, 

sizə verilmiş eyni dəyərli səhmlər və ya divident səhmlər daxildir.  

 

• Məhdudiyyətlə mövcud olan səhmlər 

Buraya sizin aldığınız, lakin hələ də saxlanma müddətində olan 

səhmlər daxildir; siz bu səhmləri yenə də sata bilərsiniz, lakin belə 

halda siz eyni dəyərli səhmlər almaq hüququnu itirəcəksiniz.  

 

• Məhdud səhmlər 

Buraya öz buraxılış tarixinə çatmamış və əlaqədar alınmış səhmlərin 

saxlanmasının davam etməyindən asılı olan eyni dəyərli səhmlər 

daxildir.  
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5.17. Mən Alınmış Səhmlərimi necə sata bilərəm? 

Siz Alınmış Səhmlərinizi Computershare şirkətinin təklif etdiyi 

onlayn ticarət aləti vasitəsilə sata bilərsiniz.  Hazırda səhmlərin 

köçürülmə haqqı 0.2% (minimum £11.25 olmaq şərtilə) təşkil edir 

ki, bu haqq istənilən əməliyyatdan tutulacaq.   

5.18. Mən onlayn hesabım vasitəsilə başqa Şirkətlərdən 

səhmlər ala bilərəmmi? 

Xeyr. Plan və sizin onlayn hesabınız vasitəsilə ancaq Wood 

səhmlərini almaq olar. 

 

5.19. Mən Alınmış Səhmlərimi və ya Uyğun Səhmlərini Plandan 

kənar sata bilərəmmi? 

Alınmış Səhmlərini və ya Uyğun Səhmləri satmaq qərarı versəniz, 

siz bu əməliyyatları Computershare şirkətinin təklif etdiyi onlayn 

ticarət aləti vasitəsilə apara bilərsiniz. Bu səhmlər London Birjasında 

satılacaq. 

5.20. Mən səhmlərimi satdıqda, ilk növbədə hansı səhmlər 

satılır və kapital artımı məqsədi ilə bu səhmlərin maya dəyərini 

necə müəyyən edə bilərəm? 

Səhmlər ilk alınan səhmlərin ilk satılması prinsipi ilə satılır, yəni 

məhdudiyyətsiz səhmlər satılan zaman alınmış səhmlər və onlarla 

eyni dəyərli səhmlər ilk növbədə satılır. Məhdud səhmlər satılırsa, 

ən əvvəl alınmış (köhnə) səhmlər birinci olaraq satılır. 

 

Bu səhmlərin maya dəyərinin hesablanmasına gəldikdə isə, bu 

məlumatı Computershare hesabından ala bilərsiniz, lakin bəzi 

hesablamalar lazım olacaq. Əməliyyat Tarixçəsi (Transaction 

History) panelindən istifadə edərək hansı səhmlərin üzərindən 

məhdudiyyət götürüldüyünü hesablamaqla satılması mümkün olan 

səhmləri müəyyən edə bilərsiniz; bu məlumatı excel proqramı 

vərəqinə ixrac edilə və tarixə əsasən doldurula bilər. Hansı 

səhmlərin satılacağını hesabladıqdan sonra bu səmlər üçün 

ödənəcək qiyməti onlayn hesabının Saxlama Məlumatı (Holding 

Information) panelindən tapmaq olar. Bu məlumatı da excel 

vərəqinə ixrac etmək olar. 

 

6.Saxlama müddəti 

6.1. Saxlama Müddəti nədir? 

Hər hansı Uyğun Səhmləri almaq istəyirsinizsə, Alış Müddətinin 

sonunda Alınmış Səhmləri daha 12 ay saxlamalısınız.  Bu "Saxlama 

Müddəti" adlanır və siz 2019-ci il üçün tarixlərin təfərrüatını 

www.woodplc.com/employeeshareplan saytından ala bilərsiniz.   

Saxlama Müddətinin sonunda hər hansı Alınmış Səhmlər hər 

alınmış İki səhm müqabilində bir səhm nisbəti ilə 

"uyğunlaşdırılacaq".    

6.2. Mən Alınmış Səhmlərimi Saxlama Müddətində sata 

bilərəm? 

Bəli, lakin Wood intranet və ya Computershare saytında verilmiş 

Şirkətin Səhmlərlə Sövdələr Siyasətinin tələblərini nəzərə alın.  

Alınmış Səhmləri Saxlama Müddəti ərzində satsanız, satdığınız 

Alınmış Səhmlər müqabilində şirkətdən Uyğun Səhmlər almaq 

hüququnuzdan imtina etmiş olacaqsınız.  

6.3. Saxlama Müddəti ərzində Wood şirkətini tərk etsəm, Eyni 

dəyərli Səhmləri ala biləcəyəmmi? 

Eyni dəyərli Səhmləri almaq hüququnuz şirkəti tərk etmə 

səbəbindən asılı olacaq; aşağıdakı cədvəldə müxtəlif işdə çıxma 

ssenarilərini işıqlandırır.  İşdən çıxan zaman hər hansı müvafiq Eyni 

dəyərli Səhmlər sizə veriləcək və sizin aldığınız səmlər daha 

məhdudlaşdırılmayacaq; müəyyən yurisdiksiyalarda 

qanunvericilikdən asılı olaraq fərqli şərtlər tətbiq edilə bilər və belə 

halda müvafiq şərtlər sizə bildiriləcək. 

İşdən çıxma səbəbi 

Uyğun Səhmləri 

almaq hüququnuz 

varmı? 

Qeytiyyat/xitam/çıxarılma Xeyr 

Səbəb iş məhsuldarlığı ilə əlaqədar olarsa, 

qarşılıqlı razılaşma 
Xeyr 

Artanlıq Bəli 

Ölüm/Əlillik/Ciddi xəsarət/xəstəlik Bəli 

Biznes satışı Bəli 

Səbəb iş məhsuldarlığı ilə əlaqədar olmasa, 

qarşılıqlı razılaşma 
Bəli 

 

6.4. Saxlama Müddətinin sonunda nə baş verir? 

Saxlama Müddətinin sonunda əlinizdə olan Alınmış Səhmlərin 

sayından istifadə edərək alacağınız Uyğun Səhmlərin sayı 

hesablanacaq.  Malik olduğunuz iki Satın Alınmış Səhmə görə siz 

mövcud vergilərə və sosial sığorta xərclərinə tabe tutulan bir 

Uyğun Səhm əldə edəcəksiniz. 

6.5. Saxlama Müddətinin sonunda mənim əlimdə heç bir 

Alınmış Səhm olmasa nə baş verir? 

Uyğun Səhmlər almayacaqsınız. 

7.Uyğun Səhmlər 

7.1. Səhmlər uyğunlaşdırılanda nə baş verir? 

Alınmış Səhmlər uyğunlaşdırılan kimi Uyğun Səhmlər yerli vergi 

qanunvericiliyini nəzərə almaq şərtilə, dərhal sizə məxsus olacaq.  

Bu o deməkdir ki, Alınmış Səhmlər, üstəgəl Uyğun Səhmlər satıla 

bilər.  Siz onların hamısını sata, bir hissəsini sata, yaxud 

Computershare şirkətində olan şəxsi hesabınızda saxlaya bilərsiniz.   

7.2. Neçə Eyni dəyərli Səhm almaq hüququm olacaq? 

Saxlama Müddətinin sonunda hər iki Alınmış Səhm müqabilində bir 

Eyni dəyərli Səhm alacaqsınız.  Bu o deməkdir ki, sizin səhm 

hesabında olan hər iki səhm üçün Wood bir pulsuz səhm verəcək; 

beləliklə də, iki səhm alın birini pulsuz qazanın (hər hansı müvafiq 

vergi və sosial sığorta ödənişləri tətbiq edilməklə).  Bu, uyğunluq 

əmsalı adlanır.. 

7.3. Şirkət Eyni dəyərli Səhmlərin tarifini dəyişə bilərmi? 

Bəli, hər Plan ilində Wood Eyni dəyərli Səhmlərin tarifini müəyyən 

edəcək və onu qeydiyyat müddətində bildirəcək.  

7.4. Uyğun Səhmlərə vergilər tətbiq edilirmi? 

Ümumiyyətlə, müəyyən verginin ödənməsi tələb olunacaq, lakin bu 

vergi məbləği sizin fərdi vergi şəraitinizdən asılı olacaq.  Tətbiq 

olunan hallarda sizdən uyğun səhmlərin hamısına və ya bir qisminə 

tətbiq edilən gəlir vergisi (və sosial mühafizə/milli sığorta) 

tutulacaq.  Uyğun Səhmlərdən vergi və ya sosial mühafizə 

ödənişləri tutmamız tələb olunan ölkələrdə bu ödənişləri Saxlama 

Müddətinin sonunda tutacağıq və sonra Uyğun Səhmlərin xalis 

məbləğini sizin hesaba köçürəcəyik.  Vergi və sosial mühafizə/milli 

sığorta dərəcələri müxtəlif ölkələrdən və müxtəlif şəxslərdən asılı 

olaraq müxtəlif olacaq. Əlavə məlumat üçün səciyyəvi ölkənin vergi 

təlimatlarına müraciət edin.  Lazım olan verginin düzgün məbləğini 
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ödəmək məsuliyyətini özünüz daşıyacaqsınız.  Həmçinin bölmə 3-

də verilmiş misala baxın. 

Siz Birləşmiş Ştatların vergi ödəyicisinizsə (harada işləmənizdən asılı 

olmadan) işəgötürəninizə Birləşmiş Ştatların vergi ödəyicisi statusu 

barədə məlumat verməniz və vergitutma rejimi barədə vergi 

məsləhətçiləriniz ilə danışmanız təkidlə tövsiyə edilir.  

7.5. Alınmış Səhmlərimi satsam, Uyğun Səhmləri ala 

biləcəyəmmi? 

Siz Uyğun Səhmləri ancaq Saxlama Müddətinin sonuna fərdi 

hesabınızda hər hansı Alınmış Səhm olduqda ala biləcəksiniz. Siz 

Alınmış Səhmlərinizin bir hissəsini satacaqsınız, satdığınız hissə ilə 

bağlı müvafiq Uyğun Səhm almaq hüququnuzu itirəcəksiniz. 

7.6. Eyni dəyərli Səhmlər nə vaxt veriləcək? 

Eyni dəyərli Səhmlər Saxlama Müddətinin sonunda veriləcək. Eyni 

dəyərli Səhmlərin səhmlərlə verilməsi hər hansı qanun və ya 

qaydaları pozursa, yaxud hər hansı əməli səbəbdən Şirkət 

səhmlərlə ödənişin çox çətin olacağını hesab edərsə, onda ödəniş 

səhmlərlə deyil pulla ediləcək.   

Biz həmçinin inzibati məqsədlərlə Əmək haqqının son hesablanma 

tarixinə əməl etmək üçün Uyğunlaşdırma tarixini dəyişə bilərik. 

Uyğunlaşdırma tarixinə hər hansı dəyişiklik edərsə, sizə bu barədə 

məlumat veriləcək. Buna oxşar olaraq, səhmləri hər hansı tarixdə 

uyğunlaşdırmamış normativ tələblərlə bağlı məhdudlaşarsa, eyni 

dəyərli səhmlər mümkün olan tez bir müddətdə buraxılacaq və sizə 

belə dəyişiklik barədə məlumat veriləcək..    

7.7. Uyğun Səhmlər mənə verildikdən sonra mən onları 

müəyyən müddət ərzində mütləq saxlamalıyam? 

Xeyr. Uyğun Səhmlər saxlama müddətinin sonundan dərhal sonra 

sizə veriləcək, yəni siz Uyğun Səhmlər sizə verildikdən sonra, 

səhmlərlə sövdələrə tətbiq edilən məhdudiyyətlərə onların hamısını 

və ya bəzilərini sata bilərsiniz. 

8.İş yerini dəyişən işçilər 

8.1. Mən başqa əraziyə işə keçirəm - Planda iştirakımla bağlı 

nə isə etməliyəmmi? 

İş yerini dəyişməzdən əvvəl siz cari əmək haqqınızı və planda iştirak 

hüququ olarsa, yeni əmək haqqınızı bildirməlisiniz; sizin İnsanlar və 

Təşkilat (İ/T) dəstəyiniz bu proseslə sizə yardım edə bilər.  İ/T 

həmçinin Computershare şirkətinə sizin yeni yeriniz haqqında 

məlumat verəcək, lakin Computershare hesabınızda şəxsi 

məlumatınızı, məsələn ünvanın dəyişməsini təzələmək üçün özünüz 

cavabdehlik daşıyacaqsınız. 

8.2. Alış və ya Saxlama müddəti ərzində iş yerini dəyişsəm, 

mənin Uyğun Səhmlərimdən vergi harada tutulacaq? 

Siz mobil işçisinizsə, yəni siz işlədiyiniz müddət ərzində müxtəlif 

yurisdiksiyalarda olursunuzsa, işəgötürəninizə bu barədə məlumat 

verməniz və vergitutma rejimi barədə şəxsi vergi 

məsləhətçi(lər)inizlə danışmanız təkidlə tövsiyə edilir. Müəyyən 

təlimat əldə etmək üçün köçdüyünüz iki ölkənin vergi göstərişlərinə 

müraciət edin.    

9.Müvəqqəti məzuniyyət 

9.1. Müvəqqəti məzuniyyətdə olan zaman (məs. 

analıq/valideyn məzuniyyəti, xəstəlik məzuniyyəti, stajla bağlı 

məzuniyyət, dini məzuniyyət) planda iştiraka davam edə 

bilərəmmi? 

Bəli.  Ödənişlər əmək haqqı aldığınız müddətlərdə davam edəcək.  

Əmək haqqı almırsınızsa, onda ödənişlər dayanacaq, lakin Planda 

iştirakınız davam edəcək.     

9.2. Ödənilməyən məzuniyyətdə olan zaman plana qoşula 

bilərəmmi? 

Bəli, Plana qoşulmağı seçə bilərsiniz.  Bununla belə, heç bir əmək 

haqqı almırsınızsa, Plana edilən ödənişlər dayanacaq və həmin 

anda səhmlərin alınması mümkün olmayacaq.  Əmək haqqı 

tabelinə uyğun məvacib almağa başladığınız anda sizin ödənişlər 

və səhm alışları yenidən başlayacaq. 

9.3. Saxlama Müddəti ərzində müvəqqəti və ya ödənilməyən 

məzuniyyətdə olsam, mənin Uyğun Səhmlərim azalacaq? 

Uyğun Səhmlər Saxlama Müddətinin sonuna fərdi hesabınızda olan 

Alınmış Səhmlərin sayına əsasən verilir. 

9.4. Mən Avstraliyada EBA işçisi kimi çalışıram və daşınan 

tikinti sahəsində staja əsasən məzuniyyət götürməyə 

hazırlaşıram; bu məzuniyyət zamanı İşçilər üçün Səhm Planına 

hələ də ödənişlər edə bilərəmmi? 

Xeyr. Çünki bu zaman Wood şirkəti deyil, daşınan tikinti sahəsində 

staja əsasən məzuniyyət fondu sizə birbaşa ödəniş edir; bu 

məzuniyyət zamanı ödənişlər müvəqqəti olaraq dayandırılacaq.  

Məzuniyyətdən qayıtdıqdan sonra və Wood şirkətindən əmək 

haqqı almağa başladıqda sizin ödənişləriniz yenidən başlayacaq. 

10.Tərk etmə 

10.1. Mən Wood şirkətini tərk edirəm; işdən çıxdıqdan sonra 

Plana ödənişlər edə biləcəyəmmi? 

Xeyr, Wood şirkətinin hazırkı işçisi olmalısınız. 

10.2. Saxlama Müddəti başa çatmazdan əvvəl şirkətdən 

çıxaramsa, Uyğun Səhmlər almaq hüququnu itirəcəyəm? 

Uyğun Səhmlər almaq hüququnuz işdən çıxma səbəbindən asılıdır.  

Planın qaydaları şirkətdən çıxmanızın şəraitlərindən asılı olaraq, 

Uyğun Səhmləri almaq hüququnuzun olub-olmadığını müəyyən 

edəcək.  Aşağıdakı cədvəldə müxtəlif səbəblər və Uyğun Səhmlər 

almaq hüquqları təsvir edilir.   

İşdən çıxma səbəbi Uyğun Səhmləri 

almaq hüququnuz 

varmı? 

Qeytiyyat/xitam/çıxarılma Xeyr 

Səbəb iş məhsuldarlığı ilə əlaqədar 

olarsa, qarşılıqlı razılaşma 

Xeyr 

Artanlıq Bəli 

Ölüm/Əlillik/Ciddi xəsarət/xəstəlik Bəli 

Biznes satışı Bəli 

Səbəb iş məhsuldarlığı ilə əlaqədar 

olmasa, qarşılıqlı razılaşma 

Bəli 

 

10.3. Mən ixtisara salındım/işdən çıxarıldım.  Eyni dəyərli 

Səhmləri almaq hüququnu itirəcəyəmmi?  

Xeyr, eyni dəyərli səhmləri almaq hüququnu saxlayacaqsınız. Eyni 

dəyərli səhmlər sizin əmək müqavilənizə xitam verildikdən sonra 

sizə veriləcək.   
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10.4. Mən təqaüdə çıxıram.  Eyni dəyərli Səhmləri almaq 

hüququnu itirəcəyəmmi? 

Şirkəti tərk etdikdən sonra Eyni dəyərli Səhmlərinizi alacaqsınız və 

son alışınız sizdə olan Alınmış Səhmlər əsasında hesablanacaq. 

10.5. İşlədiyim şirkət satılır.  Eyni dəyərli Səhmləri almaq 

hüququnu itirəcəyəmmi? 

Wood şirkətini tərk etdikdən sonra əlinizdə olan Alınmış Səhmlər 

əsasında sizə Eyni dəyərli Səhmlər veriləcək.. 

10.6. Mən təqüdə çıxıram.  Mən Alınmış Səhmlərimi 

itirəcəyəmmi?  Uyğun Səhm almaq hüququnu itirəcəyəm? 

Siz Alınmış Səhmlərinizi itirməyəcəksiniz - onlar sizə məxsusdur.   

Siz Uyğun Səhm almaq hüququnu itirəcəksiniz.   

10.7. Şirkəti tərk etdikdən sonra Computershare hesabından 

istifadəni davam etdirə bilərəmmi? 

Bəli, şirkəti tərk etdikdən sonra da hesabınızdan istifadə edə 

bilərsiniz.  Səhmlərinizi saxlamaq üçün vaxt limiti təyin 

edilməmişdir.   

Tərk etdikdən sonra hesabınıza girişlə bağlı hər hansı problemin 

olmaması üçün gərək hesabınıza daxil ola və Mənim Profilim 

bölməsindəki məlumatlara dəyişiklik edərək, öz şəxsi e-poçtunuzu 

daxil edəsiniz. 

11.Səhmdar olma 

11.1. Dividentlər nədir? 

Divident şirkətin xalis mənfəətinin bir hissəsinin şirkətə sərmayə 

yatırmış səhmdarlara paylanmasıdır.  Səhmdarlar divident almaq 

üçün Şirkətin təyin etdiyi tarixdə səhmə sahib şəxslər kimi 

qeydiyyatdan keçməlidir (qeydiyyat tarixi). 

11.2. Alınmış Səhmlərim üçün divident alacağammı? 

Bəli.  Siz səhmdar olduğunuz üçün sizə məxsus olan bütün 

səhmlərə divident qazanacaqsınız.  Saxlama Müddətinin sonunda 

siz həmçinin hələ də əlinizdə olan Uyğun Səhmlər üçün divident 

qazanacaqsınız.  Bir səhmdar kimi sizin əlinizdə olan səhmlər üçün 

ödənilən dividentləri almaq hüququnuz olacaq. 

11.3. Dividentlər nağd pul kimi ödəniləcək? 

Yaşadığınız ölkənin qanunvericiliyindən asılı olaraq, dividendlər sizə 

nağd pul və ya əlavə səhmlər şəklində verilə bilər. Səhmlər şəklində 

verilən dividendlər qeyri-məhdud səhmlər olaraq sizin onlayn səhm 

hesabınıza əlavə olunacaq. 

11.4. Dividentlərə vergi tətbiq olunurmu? 

Ümumiyyətlə, müəyyən verginin ödənməsi tələb olunacaq, lakin bu 

vergi məbləği sizin fərdi vergi şəraitinizdən asılı olacaq.  Dividentlər 

səhmlə ödənilsə də, onların dəyərinə vergi tətbiq edilir.  Səciyyəvi 

vergiqoyma rejimi ilə bağlı yerli vergi təlimatlarına müraciət edin. 

11.5. Dividentlər nə vaxt ödənir? 

Wood adətən dividentləri ildə iki dəfə ödəyir. 

11.6. Divident Səhmlərə uyğun səhmlər alacağammı? 

Xeyr. 

11.7. Divident Səhmlərə hər hansı məhdudiyyətlər qoyulurmu?  

Xeyr. Siz divident paylanması ilə bağlı sizə verilmiş səhmləri alan 

kimi onlarla alış-veriş edə bilərsiniz. 

11.8. Səhmdar məsələlərinə dair səs verə biləcəyəmmi? 

Bəli, siz Computershare şirkətinin köməyi ilə müvəkkil vasitəsilə səs 

verə biləcəksiniz.  Hər hansı səsvermə tədbirindən əvvəl sizə e-

poçtla səhmdar səsverməsində necə iştirak edə biləcəyinizin 

təfərrüatları göndəriləcək.  Müvəkkil sadəcə olaraq onu bildirir ki, 

siz üçüncü tərəf, bu halda Computershare vasitəsilə səs verirsiniz.  

Computershare alınmış bütün səsləri bir yerə toplayacaq və həmin 

səsləri İllik Ümumi Yığıncaqda (İÜY) təqdim edəcək. 

11.9. Təkrar satışa hər hansı məhdudiyyətlər qoyulurmu? 

Dividentlərin ödənməsi həll edilməsi ilə əldə edəcəyiniz səhmlərin 

köçürülməsinə və yenidən satışına sizin yurisdiksiyada məhdudiyyət 

qoyula bilər. Azad edilmə halları istisna olmaqla, səhmlər qiymətli 

kağızların ictimaiyyətə təklif edildiyini bildirən hər hansı şəraitlərdə 

təklif edilə, satıla, reklam edilə və ya digər üsulla bazara çıxarıla 

bilməz.  

12.Ümumi məsələlər 

12.1. Alınmış Səhmlərin sayına necə nəzarət edə bilərəm? 

Plan Administratoru Computershare şirkətində açılmış fərdi onlayn 

hesabınızda Plana uyğun sizə məxsus olan bütün səhmlərinizin 

təfərrüatları verilir.  İnternet saytına daxil olmaq üçün 

Computershare şirkətinin sizə göndərəcəyi qeydiyyat nömrəniz və 

PIN nömrəsi lazımdır.  İnternet saytı növbəti ünvandadır 

www.computershare.com/woodshareplans 

12.2. Şəxsi məlumatlarımın Computershare şirkətinə 

verilməsinə razılıq verməmişəm? 

Biz müəyyən şəxsi məlumatları bizim qanuni iş məqsədlərimizlə 

bağlı bizə xidmət təchiz edən Computershare kimi üçünçü tərəflərə 

açıqlayırıq. Bu halda Computershare qeydiyyatdan keçmə proqramı 

da daxil olmaqla, Wood əməkdaşlarının səhmləşdirmə planlarını 

idarə edir. Onlara ancaq verilmiş anda lazım olan məlumatlar verilir 

və müntəzəm olaraq qiymətləndirilərək ancaq tələb olunan 

məlumatların verilməsi təmin edilir. İşçilər üçün Wood Qlobal 

Məlumat Məxfiliyi Bildirişinə (Wood Global Data Privacy Notice for 

Workers) müraciət edin. 

12.3. Plan üçün qeydiyyatdan keçməsəm Computershare 

mənim şəxsi məlumatımı saxlayacaq? 

Xeyr, qeydiyyat prosesi başa çatdıqdan sonra bütün istifadə 

edilməmiş qeydiyyat hesabları Computershare serverindən 

silinəcək. 

12.4. Qeydiyyat nömrəmi itirmişəm.  Bu məlumatı haradan ala 

bilərəm? 

Computershare ilə wood@computershare.co.uk ünvanı vasitəsilə 

əlaqə saxlayaraq, qeydiyyat nömrənizi alın. 

12.5. PIN nömrəmi unutmuşam.  Başqa PIN nömrəsini necə ala 

bilərəm? 

Computershare ilə növbəti ünvan vasitəsilə əlaqə saxlayın: 

wood@computershare.co.uk  

Bundan əvvəl başqa planlar üçün Computershare internet 

saytından istifadə etmisinizsə, üzvlərin loqin səhifəsində öz SQN-zi 

və ya qeydiyyat nömrənizi daxil edin, sonra əsas menyudan "PIN 

unutmuşam" funksiyasını seçin.  Sizdən təhlükəsizlik suallarına 

cavab vermək xahiş olunacaq.  Suallara düzgün cavab versəniz, yeni 

PIN kodu təyin edə biləcəksiniz. 

Plan Administratoru, Computershare ilə necə əlaqə saxlaya 

bilərəm? 

Computershare şirkəti ilə növbəti ünvana e-poçt göndərməklə 

əlaqə saxlaya bilərsiniz: wood@computershare.co.uk.  Alternativ 

olaraq, siz onlara qeydiyyat paketində verilmiş telefon 

nömrələrindən istifadə etməklə zəng edə bilərsiniz. 

http://www.computershare.com/woodshareplans
mailto:wood@computershare.co.uk
mailto:wood@computershare.co.uk
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12.6. Əlavə məlumatı haradan almaq olar? 

Növbəti saytda qısa animasiya filmi və digər məlumat verilmişdir: 

www.woodplc.com/employeeshareplan     

Hər hansı əlavə sualları shareplan@woodplc.com ünvanına 

göndərmək olar.    

Bu sənəd ancaq məlumat məqsədi ilə verilmişdir və sərmayə 

qoymaq məsləhəti vermir. O, John Wood Group PLC şirkətinin 

səhmlərini almaq və ya satmaq üçün açıq abunəni və ya təklifi 

vermir, nə də Wood İşçilər üçün Səhm Planına ("Plan") 

qoşulmağa dəvət etmir. Sizin yurisdiksiyanın hər hansı 

müvafiq orqanı tərəfindən heç bir prospekt və ya oxşar təklif 

və ya qeydiyyat sənədi hazırlanmamışdır, səlahiyyət 

verilməmişdir və ya təsdiq edilməmişdir. 

Plan vasitəsilə aldığınız səhmlərin dəyəri arta, həmçinin azala 

bilər. Plana qoşulmaq üçün hər hansı ərizəni verməzdən əvvəl 

bu anı nəzərə almalısınız. Bütün səhmlər London Birjasında 

funt sterlinqlə alınır və satılır. Siz Böyük Britaniyadan kənarda 

yaşayırsınızsa və əmək haqqını yerli valyuta ilə alırsınızsa, 

səhmlərin dəyəri həmin valyuta kursunun funt sterlinqə 

münasibətdə dəyişməsindən asılı olaraq dəyişəcək və 

əmanətlərinizin dəyəri də Wood səhmlərinin qiymətinin 

dəyişməsindən asılı olmayaraq sizin ölkənin valyutası ilə funt 

sterlinq  arasında kursun dəyişməsinin təsirinə məruz qalacaq. 

Planda iştirakla bağlı hər hansı bir qərar qəbul etməzdən əvvəl 

sizə müvafiq olan əraziyə dair verilmiş sənədlərin hamısını 

oxumalısınız. Tam sənədləri növbəti saytdan əldə etmək olar: 

 www.woodplc.com/employeeshareplan  

Burada verilmiş məlumat sizin məqsədlərinizi, maliyyə 

vəziyyətinizi və ya ehtiyaclarınızı nəzərə almır. Görəcəyiniz 

tədbirlə bağlı şübhəniz olarsa, məqsədəuyğun səlahiyyətə 

malik müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə görüşüb lazımi 

maliyyə məsləhəti almanızı tövsiyə edərdik.  
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