
 

 

Plano Internacional Sharesave 2013 da DS Smith 

Informação de divulgação para os colaboradores da UE  

de acordo com a alínea i) do n.º 4 do artigo 1.º do Regulamento Prospeto 2017/1129 

 

Poderá encontrar informações adicionais sobre o Plano Internacional Sharesave 2020 da DS 

Smith (o “Plano”), incluindo uma cópia do Regulamento do Plano e do folheto Sharesave, aqui 

www.shareview.co.uk/clients/dssmith.  

Pedidos de informação sobre o Plano podem também ser endereçados ao seu representante 

local dos Recursos Humanos.  

 

Isenção do Regulamento do Prospecto da União Europeia  

 

Este documento de divulgação, o Regulamento do Plano, o folheto Sharesave e qualquer outra 

comunicação que lhe seja feita relativamente ao Plano não constituem um prospeto para 

efeitos do Regulamento Prospeto da UE, individual ou coletivamente.  

Na medida em que a implementação e o funcionamento do Plano envolvem uma oferta pública 

de valores mobiliários, a DS Smith está a oferecer aos colaboradores elegíveis a participação 

no Plano baseando-se no facto de a oferta de ações aos colaboradores a isentar dos requisitos 

de prospeto, conforme estabelecido na alínea i) do n.º 4 do artigo 1.º do Regulamento Prospeto 

da UE. Desse modo, não foi preparado nem apresentado qualquer prospeto ou outro 

documento, no âmbito do Regulamento Prospeto da UE em relação ao Plano.  

As referências anteriores ao Regulamento Prospeto da UE são a Diretiva 2017/1129 e inclui 

medidas de implementação relevantes em cada estado-membro da UE.  

 

Introdução  

O folheto Sharesave descreve o funcionamento do Plano e como o colaborador pode participar 

na compra de ações ordinárias da DS Smith ("Ações") nos termos do Plano. Este documento 

de divulgação e o folheto Sharesave pretendem ser um resumo, e você deve dirigir-se ao seu 

certificado de opção e ao Regulamento do Plano para conhecer todos os termos da sua 

participação no Plano, incluindo as condições para comprar Ações no âmbito do Plano.  

Destinatários da oferta  

O Plano é um plano para todos os colaboradores e está a ser atualmente oferecido a todos os 

colaboradores que sejam empregados da DS Smith plc ou das subsidiárias designadas da DS 

Smith plc, exceto, salvo indicação em contrário por parte da DS Smith, na medida em que lhes 

é oferecida uma participação relevante no Plano Sharesave 2020 da DS Smith (para 

colaboradores do Reino Unido). A DS Smith pode impor um requisito adicional aos 

colaboradores elegíveis, o de terem um período de serviço que os qualifique antes de lhes ser 

oferecida a participação no Plano.  

 

Motivos para a oferta  

http://www.shareview.co.uk/clients/dssmith


 

 

A finalidade do Plano é motivar os colaboradores elegíveis através de um mecanismo de 

poupança e da possibilidade de comprar ações da DS Smith com desconto no final do período 

de poupança aplicável. O Plano destina-se a promover um interesse comum entre os 

acionistas e os colaboradores do Grupo.  

 

Detalhes da oferta  

Os principais termos e condições da oferta, incluindo o prazo da oferta, os montantes mínimo e 

máximo com que pode contribuir e o preço pelo qual poderá comprar as ações, são 

apresentados no folheto Sharesave e na página web com o convite. Se decidir aderir ao Plano, 

tem de seguir os detalhes estabelecidos no folheto Sharesave e no e-mail que receber com o 

convite. O número máximo de Ações que podem ser adquiridas nos termos do Plano é 

determinado pelo nível de poupanças efetuado e pelo preço da opção designada de acordo 

com o Plano.  

 

Direitos vinculados às ações  

Os participantes no Plano não terão direitos em relação a quaisquer ações da DS Smith até ao 

final do período de poupança e apenas se for tomada a decisão de exercer a opção concedida 

e comprar as Ações. As ações emitidas no âmbito do Plano serão cotadas na Bolsa de Valores 

de Londres. Assim que um participante adquirir Ações na DS Smith, as respetivas Ações 

permitirão ao participante participar:  

• Nos dividendos - se e quando declarados pela DS Smith.  

• Nas votações - os acionistas têm direito a votar em todas os assuntos sujeitos à votação dos 

acionistas, incluindo a eleição dos diretores. Os acionistas têm direito a um voto por cada Ação 

que possuem.  

• Na dissolução - os acionistas terão direito a uma quota proporcional dos ativos disponíveis 

para distribuição após a liquidação.  

• Nos relatórios informativos - os acionistas têm direito a receber determinadas informações 

da DS Smith.  

 

Informações sobre o emitente  

O emitente das ações no âmbito do Plano é a DS Smith plc, uma empresa de capital aberto do 

Reino Unido, cujas ações ordinárias são cotadas na Bolsa de Valores de Londres. As 

declarações feitas à Bolsa de Valores de Londres estão disponíveis em 

www.londonstockexchange.com.  

Poderá obter informações adicionais sobre a DS Smith plc, incluindo o último relatório anual e o 

preço atual de negociação das suas ações ordinárias, em www.dssmith.com, em particular, na 

secção do site "investidores".  

O endereço da sede da DS Smith plc é DS Smith plc, 7th Floor, 350 Euston Road, Regent’s 

Place, London, NW1 3AX, Reino Unido. 


