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Introdução 

 
A Accenture plc (a "Sociedade" ou a "Emitente") oferece aos seus trabalhadores 

elegíveis a oportunidade de adquirir acções ordinárias da Classe A da Sociedade 

("Acções") ao abrigo do Plano de Aquisição de Acções da Accenture PLC pelos 

Trabalhadores para 2010, Alterado e Reformulado (o "Plano"). O documento de 

divulgação fornece informação sobre o Plano, a atribuição de opções para a 

aquisição de Acções ao abrigo do Plano, as Acções a adquirir e a Emitente. 

O Plano é oferecido numa base integralmente discricionária. O Plano é 

administrado pela Comissão de Remuneração do Conselho de Administração da 

Sociedade ou pelo respectivo representante (a “Comissão”). A Comissão está 

autorizada a interpretar o Plano, estabelecer, alterar e anular quaisquer regras e 

regulamentos relacionados com o Plano, e a fazer outras determinações que 

considere necessárias ou desejáveis tendo em vista a administração do Plano. 

Todas as expressões em maiúsculas têm o significado que lhes é atribuído nos 

termos do Plano, excepto se no presente documento lhes for atribuído significado 

diferente. 

 
Informação sobre a Emitente 

 

 
A Emitente é a Accenture plc, uma sociedade constituída ao abrigo das leis da 

Irlanda. A Emitente é uma sociedade anónima cujas acções se encontram 

admitidas à negociação na Bolsa de Valores de Nova Iorque (“NYSE”) sob a 

denominação abreviada "ACN". O endereço da Sociedade é: 1 Grand Canal Square, 

Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda. Pode encontrar informação adicional 

acerca da Emitente, bem como da cotação actual das Acções no sítio Internet 

www.accenture.com. 



 

 

As divulgações aos accionistas efectuadas pela Sociedade junto da Comissão Norte-

americana de Títulos e Valores Mobiliários (a “SEC”) estão disponíveis no sítio da 

Internet da SEC (www.sec.gov). Adicionalmente poderá encontrar informação sobre 

o Plano e os conteúdos do documento de divulgação no sítio da intranet - área 

privada da Sociedade. 

Os participantes do Plano podem igualmente aceder a esta informação acedendo à 

secção Relações com Investidores disponível no sítio Internet da Sociedade, ou 

solicitar cópias dos documentos contactando o Departamento de Relações com 

Investidores da Sociedade, através do seguinte endereço: 

Accenture plc 

1 Grant Canal Square 

Grant Canal Harbour 

Dublin 2, Irlanda 

Accenture plc Relações com Investidores: 

+ (353) (1) 646-2000 (Irlanda) 

+ 1 (877) 226 5659 (número verde nos Estados Unidos e Porto Rico)  

Motivos da Oferta 

O Plano tem como objectivo atribuir aos trabalhadores elegíveis da Sociedade e das 

suas Subsidiárias uma oportunidade de participarem no sucesso futuro da mesma. A 

Sociedade espera vir a beneficiar do interesse adicional que estes trabalhadores 

elegíveis venham a ter na prosperidade da Sociedade em resultado do aumento da 

sua participação no capital desta. 

 

Isenção relativamente à Directiva do Prospecto da UE 

 
A Directiva 2003/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Novembro de 

2003, conforme alterada pela Directiva 2010/73/UE e a Directiva 2014/51/UE (a 

"Directiva do Prospecto", tal como alterada) dispõe, de uma forma geral, que um 

emitente de valores mobiliários que ofereça os mesmos a pessoas singulares na 

União Europeia (a "UE") é obrigado a publicar um prospecto relacionado com a oferta 

de tais títulos. O Artigo 4(1)(e) da Directiva sobre Prospectos dispensa o 

cumprimento deste requisito no caso dos valores mobiliários serem oferecidos, 

atribuídos ou a atribuir a membros dos órgãos de administração ou trabalhadores, 



 

 

existentes ou antigos, pelo respectivo empregador quando este tenha valores 

mobiliários admitidos à negociação num mercado regulamentado da UE ou por uma 

filial do mesmo, desde que sejam cumpridas outras condições específicas (a “Isenção 

do Trabalhador”). Como a Sociedade tem sede na Irlanda (que é um Estado Membro 

da UE), a oferta a trabalhadores de aquisição de Acções através do Plano e a oferta 

para adquirir Acções através do exercício de opções para adquirir Acções nos termos 

do Plano cumpre os requisitos da Isenção. Assim, e com base na Isenção do 

Trabalhador, a Sociedade não submeteu qualquer prospecto à aprovação ou registo 

junto de uma autoridade de supervisão da UE ou do Espaço Económico Europeu 

(“EEE”) relativamente à oferta (i) para aquisição das Acções através do exercício de 

uma opção ao abrigo do Plano ou (ii) para aquisição de Acções ao abrigo do Plano, 

nem foi publicado qualquer prospecto desta natureza na UE ou no EEE. 

O presente documento não constitui um prospecto. Em sua substituição, o presente 

documento inclui determinada informação que a Sociedade está obrigada a 

disponibilizar aos seus trabalhadores no EEE a fim de cumprir a Isenção do 

Trabalhador. 

 

Detalhes da Oferta 

 
Destinatários da Oferta 
 
Qualquer pessoa singular que seja um trabalhador de uma filial da Sociedade (o 

"Empregador") que a Comissão tenha seleccionado para participar no Plano será 

elegível para aderir e participar no Plano. Não obstante, a Comissão poderá 

condicionar a participação de um trabalhador ao cumprimento de certos critérios, 

conforme descrito no Plano. 

 

Prazos da Oferta 
 

O período durante o qual os trabalhadores participantes contribuem para o Plano (um 

“Período de Oferta”) é normalmente de seis (6) meses, geralmente com início a 2 de 

Maio e termo a 1 de Novembro, ou início a 2 de Novembro e termo a 1 de Maio do 

ano seguinte. Os trabalhadores elegíveis podem optar por participar no Plano durante 

o período (o “Período de Adesão”) que é determinado pela Comissão e que antecede 

o início do Período de Oferta relevante, concretizando a sua adesão de acordo com os 

procedimentos estabelecidos pela Comissão. A adesão de um Participante continuará 

a produzir efeitos no Período de Oferta seguinte, salvo se o Participante desistir da 



 

 

sua participação relativamente a um Período de Oferta ou ao Plano. 

 

Montante Máximo e Mínimo das Contribuições 
 
Um trabalhador elegível pode autorizar deduções ao seu salário, num mínimo de um 

por cento (1 %) até à percentagem máxima determinada pela Comissão 

(actualmente 10 %), sujeito a um montante máximo de contribuição, conforme 

determinado pela Comissão (actualmente USD 7.500 por Período de Oferta). Fora 

dos Estados Unidos, devido a conversões de moeda, as contribuições acima do limite 

de USD 7,500 podem ser interrompidas após atingirem aproximadamente USD 7,500 

e qualquer excesso será reembolsado ao Participante antes do final do respectivo 

Período de Oferta. 

 

Detalhes do Preço 

 
Presentemente, o preço de aquisição de uma única Acção para cada Período de 

Oferta é de 85 % do Valor de Mercado (“VM") de uma Acção no último dia do Período 

de Oferta aplicável (a “Data de Aquisição”). Caso a Data de Aquisição não coincida 

com um dia de negociação em bolsa, o VM será calculado com base no preço da 

acção no último dia de negociação em bolsa imediatamente antes da Data de 

Aquisição. 

 
Natureza da Oferta 

 
Na Data de Oferta, será concedida, a cada Participante que tenha aderido 

atempadamente a um Período de Oferta, a opção de adquirir um número de Acções 

(integrais) que seja passível de ser adquirido com o saldo disponível na conta de 

dedução ao salário do Participante, na Data de Aquisição. 

A opção do Participante será exercida automaticamente em cada Data de Aquisição. 

O número de Acções adquiridas será depositado numa conta constituída em nome do 

Participante junto do Intermediário Financeiro que presta serviços de depósito ao 

Plano. Qualquer acção fraccionada remanescente após a aquisição será paga ao 

Participante em dinheiro, através da folha de pagamento local do salário. 

 
Número e natureza dos Valores Mobiliários objecto da Oferta 

 
Nos termos do Plano podem ser emitidas, no máximo, 90.000.000 acções ordinárias 
da Classe A. 



 

 

 
Conforme indicado supra, apenas serão entregues a um Participante acções inteiras 
de acordo com o Plano. Qualquer acção fraccionada remanescente após a aquisição 
será paga ao Participante em dinheiro através da folha de pagamento local do salário. 

Direitos Associados às Acções 

 
Conforme previsto nos estatutos da Sociedade, as Acções adquiridas ao abrigo do 

Plano são acções ordinárias da Classe A da Sociedade, que conferem aos Accionistas 

o direito: 

� A dividendos - Quando a Sociedade anuncia os seus resultados 

financeiros pode optar por distribuir uma parte dos seus lucros aos 

accionistas, sob a forma de dividendos. 

� De voto - Um accionista terá direito a votar nas assembleias-gerais da 

Sociedade, nas quais cada Acção corresponderá a um voto. 

� A informação - Um accionista terá direito a receber da Sociedade 

determinadas informações, incluindo o relatório anual da Sociedade 

dirigido aos seus accionistas. 

 

Custos para os Trabalhadores residentes em Portugal 

 
O depositante é a UBS Financial Services, Inc. Não são devidas quaisquer comissões 

à UBS em resultado da participação no Plano. 

 

Cessação do Contrato de Trabalho 

 
Se por qualquer motivo um Participante cessar o seu contrato de trabalho (excepto 

se a cessação se dever a uma transferência para outra filial) antes do termo de um 

Período de Oferta, o Participante deixará de participar no Plano e o montante 

disponível na conta de dedução de salário do Participante ser-lhe-á reembolsado, ou 

aos seus herdeiros, sem juros (salvo disposição em contrário da lei local), assim que 

administrativamente exequível. 

 

Intransmissibilidade das Opções de Aquisição 

 
Uma opção de aquisição de Acções ao abrigo do Plano não pode ser objecto de 

transmissão ou cessão pelo Participante, excepto através de testamento ou em caso 

de sucessão. 



 

 

Cessação, Suspensão ou Alteração ao Plano 

 
O Conselho de Administração da Sociedade pode alterar o Plano a todo o tempo, 

conforme considere desejável, de forma discricionária, sem aprovação dos 

accionistas da Sociedade, não podendo contudo ser efectuada qualquer alteração 

que, sem aprovação dos accionistas da Sociedade, resulte num aumento do número 

total de Acções reservadas para efeitos do Plano. A fim de permitir que a atribuição 

de opções cumpra os requisitos da lei aplicável, a Comissão pode igualmente alterar 

o Plano e cessar qualquer Período de Oferta, conforme considere necessário. O 

Conselho de Administração da Sociedade poderá, discricionariamente, cessar ou 

suspender o Plano em qualquer momento. 

 

O presente documento está publicado na página web da CMVM (www.cmvm.pt). 

 

 
*** 

 


