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Wood Aksjeplan for Ansatte (“Planen”) 

Betingelser (“BETINGELSER”) 

Disse vilkårene danner grunnlaget for at jeg aksepterer å kjøpe aksjer (“Aksjer”) i John Wood Group PLC 

(“Selskapet”). Jeg er enig i at jeg skal kjøpe aksjene gjennom Computershare Investor Services PLC (som 

har sitt hovedkontor ved The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS13 8AE) (“Plan-administrator”).  

Plan-administratoren skal bruke en trustforvalter til å kjøpe aksjene på mine vegne i samsvar med normal 

praksis.   

Trustforvalteren er Computershare Trustees (Jersey) Limited (“Trustforvalter”) (med hovedkontor ved 

Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, Jersey, JE1 1ESog som også er trustforvalter til John Wood 

Group PLC Employee Share Trust formet ved stiftelsesdokument datert til 22. Desember 2011 og 6. Og 8. 

Juni 2000)   

Disse vilkårene danner også grunnlaget for at jeg vil bli tildelt ytterligere aksjer i Selskapet uten ekstra 

kostnad under Planen (“Matchende aksjer”).  

Aktiverte vilkår som ikke er definert i disse betingelsene har betydningen gitt i John Wood Group PLC 

Rules of the Wood Employee Share Plan (John Wood Group PLC Regler for aksjeplan for Wood-ansatte) 

godkjent av aksjonærene i selskapet 13. mai 2015 ("Regler") og som endret og godkjent av selskapets 

styre 5. november 2015 og deretter endret 14. november og 19. november 2018. Hvis det er konflikt 

mellom disse Vilkårene og Reglene eller annen relevant lovgivning, vil Reglene og den relevante 

lovgivningen gjelde. Bestemmelsene i disse vilkårene er separable, og hvis noen eller flere bestemmelser 

er besluttet å være ulovlige eller på annen måte ikke rettskraftig, helt eller delvis, vil de gjenværende 

bestemmelsene likevel være bindende og håndheves.  

1.1 Kjøpte Aksjer 

Jeg er enig i at: 

1.1.1 Jeg vil, i henhold til Reglene og disse Vilkårene, delta i Planen for en Kjøpstid på 12 måneder 

som begynner 1. mars 2020; 

1.1.2 Mitt bidrag kan fratrekkes av min arbeidsgiver, via lønningsliste, fra min nettolønn og 

overføres til og holdes av trustforvalteren i samsvar med disse Vilkårene (og i tilfelle for 

amerikanske skattebetalere, Punkt 1 i forhold til Reglene) for kjøpsperioden referert til 

ovenfor; 

1.1.3 Betalingsperioden min må ikke være mindre enn 1% eller mer enn 10% av min bruttolønn i 

betalingsperioden; 

1.1.4 For å skaffe seg Kjøpte Aksjer, vil hvert bidrag overføres til Trustforvalteren og omregnes til 

britiske pund i forhold til valutakurs og på et tidspunkt avtalt av Selskapet og Trustforvalteren 

fra gang til gang; 

1.1.5 Hverken Wood-selskapet eller trustforvalter eller noen av deres ansatte, styremedlemmer, 
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agenter, representanter eller ledere kan garantere valutakursen som brukes til å konvertere 

mitt bidrag til britiske pund, og ingen slik person vil være ansvarlig for valutakursen som 

brukes til å konvertere mitt bidrag til britiske pund; 

1.1.6 Jeg kan når som helst stoppe mine bidrag (unntatt i perioder der jeg forhindres i å gjøre det 

ved eventuelle handelsrestriksjoner, hvis det er aktuelt) ved å gi 2 ukers varsel skriftlig eller 

via elektronisk instruksjon til min lokale lønnskoordinator. Denne beskjeden trer i kraft når 

den mottas av min lokale lønnskoordinator. Jeg forstår at jeg vil motta en bekreftelse på at 

mine bidrag har stoppet, og bekreftelse på datoen da bidragene mine stoppet fra min lokale 

lønnskoordinator;  

1.1.7 Hvis jeg gir beskjed om å stoppe bidragene, kan jeg ikke starte på nytt med å betale bidrag i 

løpet av Kjøpsperioden for Plan-syklusen. 

1.1.8 Hvis jeg har trukket meg fra Planen, vil eventuelle ubrukte bidrag som er hos Trustforvalteren 

på mine vegne: (a) mer enn £20 totalt vil bli overført til meg enten via lønn eller med sjekk 

(utført i britiske pund); og b) beløp som er lik eller mindre enn £20 totalt, vil bli utbetalt til en 

veldedighet av selskapets valg, med mindre jeg spesifiserer noe annet skriftlig når jeg 

informerer min lokale lønnskoordinator for min tilbaketrekking fra planen.  Hvis noen bidrag 

skal returneres til meg, vil dette være etter eventuelle kostnader, provisjoner og gebyrer 

pålagt av Trustforvalteren, Plan-administratoren eller ethvert Wood-selskap i forbindelse med 

overføringen. og  

1.1.9 Trustforvalteren vil beholde mitt bidrag i en ikke-rentebærende konto.  

1.2 Matchende Aksjer 

Jeg er enig i at: 

1.2.1 Matchende Aksjer vil bli tildelt meg underlagt Planen og disse Vilkårene (og i forhold til 

skattebetalere, Punkt 1 i forhold til Reglene) med hensyn til mine Kjøpte Aksjer; 

1.2.2 Matchende Aksjer vil bli tildelt meg på grunnlag av én Matchende Aksje for hver to Kjøpte 

Aksjer jeg kjøper;  

1.2.3 Holdingsperioden i forhold til de Kjøpte Aksjene og Matchende Aksjer-tildeling vil være, 

underlagt Reglene, en periode på to år fra 23 April 2020 (Første Anskaffelsesdato);  

1.2.4 Overdragelse av mine Matchende Akser-tildeling vil bli gjenstand for at jeg fortsetter å være i 

arbeid eller ha kontor hos et Wood-selskap, og beholder Kjøpte Aksjer i løpet av den aktuelle 

Holdingsperioden. 

1.2.5 I en hvilken som helst jurisdiksjon hvor det ville bryte lover eller forskrifter for å få min 

Matchende Aksje-tildeling i aksjer, eller der hvor av praktiske grunner selskapet har beslutt at 

det ville være for vanskelig å motta aksjer, så vil det bli tildelt i kontanter.  

1.3 Bortfallelse av Matchende Aksje-tildeling 

1.3.1 Jeg er enig i at min Matchende Aksje-tildeling vil bortfalle i forhold til antall Kjøpte Aksjer 
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som trekkes ut av Planen før utløpet av den relevante Holdingsperioden i samsvar med 

Reglene (dvs. hvis jeg selger noen Kjøpte Aksjer før utgangen av den relevant 

Holdingsperiode, vil slike Kjøpte Aksjer ikke bli vurdert i beregningen av Matchende Aksje-

tildeling). 

1.3.2 Jeg er enig i at min Matchende Aksje-tildeling vil bortfalle hvis jeg forlater ansettelse hos et 

Wood-selskap før slutten av Holdingsperiode, med mindre reglene angir noe annet 

(avhengig av omstendighetene i min avgang).    

1.3.3 Jeg aksepterer å ikke å tildele, hefte, overføre eller på annen måte avhende mine Matchende 

Aksje-tildelinger på ethvert tidspunkt, og at mine forpliktelser til å beholde de Kjøpte Aksjene 

som prisen for min Matchende Aksje-tildeling vedrører i den aktuelle Holdingsperioden 

normalt vil avsluttes hvis det Selskapet overtas eller annen bedriftshendelse som nærmere 

beskrevet i regel 12 i Reglene, eller hvis Selskapet avslutter Planen. 

1.4 Holding av Plan-aksjer 

1.4.1 Jeg er enig i at mine Kjøpte Aksjer og/eller eventuelt aksjeutbytte (“Plan-aksjer”) vil bli holdt 

av Trustforvalteren i samsvar med Reglene inntil:  

i) Den Matchende Aksje-tildelingen som de Kjøpte Aksjene angår overdras;  

ii) Jeg gir beskjed om at jeg ønsker å selge, overføre eller trekke tilbake noen eller alle mine 

Plan-aksjer; eller  

iii) Selskapet avslutter planen; 

1.5 Utbytte 

1.5.1 Jeg forstår at alt utbytte som er betalbart på mine kjøpte aksjer vil bli brukt til å kjøpe 

utbytteaksjer (der det er mulig ifølge loven) på mine vegne, og som vil bli holdt på samme 

vilkår som de kjøpte aksjene som utbyttet står i forbindelse med. Utbytteaksjer vil også 

tiltrekke seg ytterligere utbytte. 

1.6 Rettighetsproblemer og avstemning 

1.6.1 Hvis det er et rettighetsproblem, forstår jeg at selskapet vil kontakte meg for å forklare hvilke 

muligheter jeg har i forhold til mine Plan-aksjer 

1.6.2 Jeg forstår at jeg kan gi beskjed til Trustforvalteren om hvordan jeg ønsker Trustforvalteren å 

bestemme i forhold til mine Plan-andeler - dette kalles fullmaktstemme. 

1.7 Tilbaketrekking av Aksjer og betaling av skatte- og trygdeavgift 

Jeg samtykker i å tillate Trustforvalteren og/eller Selskapet å selge eller arrangere salg av noen eller 

alle mine Aksjer for å betale eventuelle skatte- og trygdeavgifter som følge av kjøp, overføring eller 

fjerning av slike Aksjer og/eller med hensyn til min Matchende Aksje-tildeling, og jeg gir 

Trustforvalteren og Selskapet tillatelse til å overføre et slikt beløp til ethvert nåværende eller tidligere 

Wood-selskap som kreves for å ta ansvar for eventuelle ansvarlige skattemyndigheter. 
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1.8 Risikoadvarsler: 

1.8.1 Aksjekursrisiko: Jeg forstår at Aksjer som er kjøpt eller tildelt under Planen, kan falle i tillegg 

til å øke i verdi. 

1.8.2 Valutarisiko: Jeg forstår at hvis aksjene handles i en valuta som ikke er valutaen i min 

jurisdiksjon, kan aksjens verdi også bli påvirket av bevegelser i valutakursen.     

1.9 Ansettelse 

Jeg forstår at alle fordeler gitt under Planen, er en ekstraordinær betaling og kan på ingen måte 

betraktes som en del av den normale betalingen. I tillegg betyr ikke det faktum at jeg kan motta 

betalinger gjennom arbeidsgiverens lønningsliste i tilknytning til Aksjene at betalingene skal 

betraktes som en del av min lønn eller bli tatt inn for å ta hensyn til sluttvederlag, 

pensjonsrettigheter eller andre arbeidsordninger Enhver tildeling gitt under Planen inngår ikke i min 

arbeidsavtale med arbeidsgiveren min, og endrer ikke på noen måte vilkårene i arbeidsavtalen med 

arbeidsgiveren min. Selskapet kan når som helst etter eget skjønn beslutte å slutte å tilby Planen.  

1.10 Lov og jurisdiksjon  

Disse vilkårene styres av og tolkes i samsvar med lovene i England og Wales, og domstolene i 

England og Wales har eksklusiv jurisdiksjon med tanke på enhver konflikt.  

1.11 Engelsk språk 

Jeg anerkjenner at dokumentene som styrer Planen, inkludert Reglene, disse Vilkårene og Plan-

veiledningen og Ofte stilte spørsmål kun er engelskspråklige. Jeg erkjenner at noen oversettelser 

bare er gitt til orientering, og hvis det ikke er noen oversettelse tilgjengelig for mitt språk, forstår jeg 

innholdet i den engelske versjonen.     

1.12 Databeskyttelse 

Jeg anerkjenner at enhver gjeldende databeskyttelsespolitikk (eller -politikker) og/eller 

datasikkerhetserklæring(er) av Wood eller enhver Wood-gruppeselskap vil gjelde for oppbevaring 

og behandling av mine personopplysninger (inkludert sensitive personopplysninger) for alle formål 

knyttet til Planens drift og for overholdelse av gjeldende prosedyrer, lover og forskrifter. 

1.13   Utenlandsk Eiendels-/Handelskontroll 

Jeg anerkjenner at jeg er eneansvarlig for å overholde eventuelle utenlandske eiendoms- eller 

handelskontrollregler som gjelder for min deltakelse i Planen, og ingen Wood-selskap vil være 

ansvarlig for å melde fra eller få godkjenning av handelskontroll på mine vegne. I tilfelle at jeg ikke 

foretar innlevering eller oppnår nødvendig godkjenning, vil ingen av min arbeidsgiver eller noen 

Wood-selskap være ansvarlig på noen måte for eventuelle bøter eller straffer.  

1.14 Deltakerdeklarasjon   

I bekrefter at: 
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1.14.1 Jeg har lest disse Vilkårene og godtar å være bundet av disse Vilkårene og Reglene (en kopi 

av denne har blitt gjort tilgjengelig for meg) 

1.14.2 Jeg har lest og forstått dokumentet for veiledningen for ansatte og Ofte Stilte Spørsmål 

som forklarer Planens drift, inkludert eventuelle spesielle vilkår og betingelser for mitt land 

som er en del av tildelingen min. 

1.14.3 Jeg er (og har vært siden 1. november 2019) en ansatt i et Wood-selskap; 

1.14.4 Jeg forstår at aksjer kan falle i verdi samt øke;  

1.14.5 Hvis det er aktuelt, er jeg klar over de Handelsrestriksjonene som jeg må overholde, spesielt 

Handelsrestriksjonene som er fastsatt av Woods Retningslinje for Aksjehandel (Wood Share 

Dealing Policy).  Som et resultat forstår jeg at jeg blant annet kan være begrenset fra å 

akseptere, motta eller overføre min tildeling eller selge Aksjer, eller bli med eller forlate 

Planen på bestemte datoer (inkludert når selskapet er i en "lukket periode" eller når jeg har 

innsideinformasjon).  Jeg forstår at det er mitt ansvar å forsikre at jeg ikke bryter med noen 

Handelsrestriksjoner;   

1.14.6 Jeg forstår at eventuelle utbetalinger i henhold til Planen kan være gjenstand for skatt og 

trygd i landet der jeg er ansatt, bosatt eller ellers er skattepliktig. Jeg bekrefter at jeg er 

ansvarlig for betalingen av alle personlige skatter. 

1.14.7 Jeg forstår at deltakelse i Planen er frivillig og vil ikke ha noen innvirkning på min stilling 

eller karriere, enten positiv eller negativ; 

1.14.8 Jeg forstår at ingen Wood-selskap eller Trustforvalter eller en arbeidstaker eller leder i et 

Wood-selskap eller Trustforvalteren er autorisert til å gi personlig investering, juridisk, 

finansiell eller skattemessig rådgivning, eller gi råd om fordelene ved å delta eller ikke delta 

i Planen på et hvilket som helst tidspunkt, og jeg bekrefter at ingen slike ansatte eller ledere 

har tilbudt eller gitt slike råd; 

 

 

  


