
 

SHARE 2020 – OFERTA DE AÇÕES A COLABORADORES 
Nota Informativa para Portugal 
 

 

Foi convidado a investir em ações da Atos SE (“Atos”). Este documento contém abaixo 

um breve sumário dos principais termos e condições da oferta no seu país (“Share 

2020”), incluindo elegibilidade para participação na oferta, métodos de pagamento, 

condições em que é possível o desbloqueio antecipado do seu investimento e outras 

questões relevantes. O presente documento foi elaborado nos termos e para os efeitos 

do disposto na alínea i) do n.º 4 do artigo 1.º do Regulamento (UE) 2017/1129 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017. 

 

Deve ler cuidadosamente o presente documento antes de tomar a sua decisão de 

investimento no Share 2020 e, bem assim, deve recorrer ao seu consultor fiscal, 

contabilista, advogado ou outros profissionais caso tenha dúvidas ou questões relativas à 

conduta que deve adotar. A decisão de participar ou não na oferta é da sua exclusiva 

responsabilidade, de acordo com as suas circunstâncias pessoais e aconselhamento 

independente de que possa necessitar. 

 

A sua decisão de participar ou não nesta oferta reservada a colaboradores é inteiramente 

pessoal. A sua decisão não terá quaisquer efeitos, quer positivos quer negativos, na sua 

relação laboral com o grupo Atos. O presente documento e quaisquer outros documentos 

ou materiais que lhe sejam distribuídos ou disponibilizados no contexto do Share 2020 

não lhe conferem quaisquer direitos no âmbito do seu vínculo laboral. A participação na 

presente oferta é autónoma e não integra o seu vínculo laboral/contrato de trabalho. 

 

Por favor note que o Share 2020 é um plano internacional de participação dos 

colaboradores no capital social da empresa, sujeito à legislação e regulamentação 

francesas. 

 

Aumento de Capital Reservado aos Colaboradores. Natureza e Número dos 

Valores Mobiliários Objeto da Oferta 

As ações da Atos, uma sociedade anónima de direito francês, cujas ações se encontram 

admitidas à negociação no mercado regulamentado da Euronext Paris, serão oferecidas a 

todos os colaboradores elegíveis do grupo Atos, em diversos países, nos termos de um 

aumento do capital da Atos reservado a tais colaboradores. 

O número total de ações objeto da oferta não excederá 2% do capital social emitido na 

data da deliberação da assembleia geral de acionistas (de 30 de abril de 2019). Se o 

montante total de ações solicitadas exceder o número de ações oferecidas, o número de 

ações solicitadas por determinados colaboradores poderá ser reduzido, por forma a 

permitir que o maior número possível de colaboradores participe na oferta. 

 

Elegibilidade. Razões da Oferta. 

Será considerado elegível para participação na presente oferta se: 

- for trabalhador da Atos ou de uma subsidiária detida maioritariamente, direta ou 

indiretamente, pela Atos, no fim do período de subscrição (entre 3 de junho de 

2020 e 19 de junho de 2020); e  

- a sua entidade empregadora tiver aderido ao plano de poupança do grupo Atos; e 

- for trabalhador do grupo Atos durante um período de pelo menos três meses. 

Este período pode corresponder a tempo acumulado ao abrigo de um contrato a 

termo certo ou mediante vários contratos, não necessariamente consecutivos, 
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entre 1 de janeiro de 2019 e 19 de junho de 2020, ou seja, o último dia do 

período de subscrição. 

O objetivo e razões da oferta são os de encorajar os colaboradores da Atos a 

participarem de uma forma mais ativa e a defenderem de uma forma ainda mais 

empenhada os interesses da mesma. 

Período de Subscrição 

O período de subscrição inicia-se a 3 de junho de 2020 e prolongar-se-á até 19 de junho 

de 2020 (inclusive). Para participar no Share 2020, poderá submeter o seu Formulário 

de Subscrição durante este período. 

 

Preço de Subscrição 

As ações da Atos serão oferecidas com um desconto. O preço de subscrição de cada ação 

baseia-se na média do preço de abertura das ações da Atos nos 20 dias de negociação 

anteriores à deliberação do Conselho de Administração da Atos (i.e., entre os dias 30 de 

abril e 28 de maio de 2020) (também referido como o “preço de referência”). O preço de 

subscrição é igual ao Preço de Referência deduzido de um desconto de 25%. 

O preço de subscrição corresponde a € 48,45 por ação. 

 

O seu Investimento está Limitado 

Apenas poderá investir até 25% da sua retribuição bruta anual total estimada para 2020 

(incluindo bónus). Este limite aplica-se à sua contribuição individual no Share 2020. 

 

Para efeitos de cálculo da sua retribuição bruta anual deve ter em conta: 

 

• o seu salário e bónus/comissões (se aplicável), e  

• quaisquer montantes de pagamento variável (montantes que eventualmente lhe 

sejam pagos numa base regular, tais como subsídio automóvel, horas 

extraordinárias, subsídios de turno, subsídios on-call e suplementos de mercado). 

 

A contribuição complementar não deve ser tomada em conta no cálculo da sua 

contribuição individual total. 

 

Por favor note que é responsável por assegurar que o seu investimento não excede o 

limite acima referido, o qual é calculado com base no ano de 2020. Assim, ao proceder 

ao cálculo acima referido, terá de estimar a remuneração que espera receber até ao final 

do ano, pelo que sugerimos que, ao estimar a sua remuneração para este efeito, só não 

inclua os montantes de pagamento variável e outros benefícios que não seja garantido 

que lhe irão ser pagos. 

 

O montante mínimo de subscrição corresponde a uma ação. 
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Contribuição complementar 

A título de contribuição complementar, ser-lhe-á atribuída uma ação por cada uma das 

primeiras duas ações que subscreva. 

 

 

Quando 

subscreve  

Recebe uma 

contribuição 

complementar de até 

No total, 

recebe 

1 ação 1 ação 2 ações 

2 ações ou mais 2 ações 4 ações 

3 ações 2 ações 5 ações 

 

Excesso de subscrições e rateio 

Se o montante total de ações solicitadas exceder o número de ações oferecidas, o 

número de ações solicitadas pelos colaboradores poderá ser reduzido, por forma a 

permitir que o maior número possível de colaboradores participe na oferta: 

 

• O Conselho de Administração (ou o seu presidente e CEO) irá estabelecer um 

número mínimo garantido de ações por participante (igual ao número total de 

ações oferecidas dividido pelo número total de participantes); 

 

• Os pedidos de subscrição até este número mínimo serão totalmente atendidos; 

 

• Acima deste número mínimo, os pedidos de subscrição serão atendidos 

proporcionalmente ao número de ações disponíveis e solicitadas. 

 

Dividendos 

Os dividendos que eventualmente venham a ser pagos com relação às suas ações ser-

lhe-ão distribuídos diretamente. 

As ações subscritas com a sua contribuição pessoal e a contribuição complementar têm 

direito a quaisquer dividendos futuros cuja distribuição venha eventualmente a ser 

deliberada nas reuniões anuais da Assembleia Geral da Atos SE durante o período em 

que for titular das mesmas. 

 

O seu Investimento estará sujeito a um Período de Indisponibilidade 

O seu investimento está sujeito a um período de bloqueio de aproximadamente 5 anos, 

durante o qual não poderá alienar as suas ações, exceto nos casos concretos de 

desbloqueio antecipado elencados abaixo na secção “Casos de Desbloqueio Antecipado”. 

O período de bloqueio termina no prazo de 5 anos contados da data da realização do 

aumento de capital (i.e., 31 de julho de 2025). 

 

O seu investimento ficará disponível no final do período de bloqueio ou eventualmente 

mais cedo caso se verifique um caso de disponibilização antecipada. Antes do final do 

período de bloqueio será informado de que se aproxima a disponibilização do seu 

investimento e de que poderá solicitar a alienação das suas ações. Alternativamente, 

poderá optar por manter a detenção das suas ações Atos. 

 

Deverá ler o suplemento fiscal no que diz respeito ao resgate do seu investimento. 
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Método de Pagamento 

 

Deverá pagar o seu investimento através do seguinte método de pagamento: 

 

-  Pagamento através de débito direto em formato SEPA 

 

Tomei conhecimento de que necessito de preencher online o mandato de débito direto 

SEPA. Em caso de subscrição através de utilização de formulário de subscrição em papel, 

terei de descarregar e imprimir o referido mandato SEPA, o qual se encontra disponível 

no website dedicado à subscrição, e enviá-lo juntamente com os meus dados bancários 

para o responsável pelo Plano. O débito direto ocorrerá a 13 de julho de 2020. 

 

 

Casos de Desbloqueio Antecipado 

Poderá solicitar o desbloqueio antecipado do seu investimento durante o período de 

indisponibilidade acima mencionado, apenas caso ocorra alguma das seguintes 

circunstâncias: 

1. O seu casamento. 

2. Nascimento de um filho, desde que o seu agregado familiar seja já responsável 

financeiramente, pelo menos, por duas crianças. 

3. Acolhimento de uma criança no seu lar com vista à sua adoção, desde que o seu 

agregado familiar seja já responsável financeiramente, pelo menos, por duas 

crianças. 

4. O seu divórcio ou separação, desde que exista uma decisão judicial especificando 

que o seu domicílio irá ser a residência habitual, única ou partilhada, de, pelo 

menos, um filho. 

5. Se o colaborador, o seu cônjuge ou um filho sofrer de incapacidade, tal como 

definido na legislação francesa. 

6. No caso do seu falecimento ou do seu cônjuge. 

7. Cessação do contrato de trabalho. 

8. Quando o colaborador, o seu cônjuge ou um filho destinarem os montantes 

investidos à criação de determinados negócios, tal como previsto na legislação 

francesa. 

9. Quando o colaborador destinar os montantes investidos à aquisição ou 

alargamento da sua residência habitual. 

 

O sumário acima constitui um resumo dos casos de desbloqueio antecipado atualmente 

permitidos, de acordo com a legislação francesa. Não deve concluir que lhe é aplicável 

um caso de desbloqueio antecipado, salvo se tiver descrito a sua situação específica à 

sua entidade empregadora e a mesma lhe tiver confirmado que essa situação lhe é 

aplicável, após ter fornecido os documentos necessários, conforme lhe forem exigidos 

pela sua entidade empregadora para provar a existência dessa situação. 

Os colaboradores devem apresentar um pedido de desbloqueio antecipado do seu 

investimento, no prazo de seis meses após a ocorrência do facto relevante, exceto nos 

casos de morte do seu cônjuge, incapacidade ou cessação do seu contrato de trabalho 

(casos em que o pedido poderá ser submetido a todo o tempo). No caso de falecimento 

do colaborador, o pedido de desbloqueio antecipado do investimento deve ser 
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apresentado pelo representante da herança. Para mais informações contacte o seu 

departamento de recursos humanos. 

 

Aviso de Direito Laboral 

Tenha em consideração que esta oferta é feita pela Atos SE, uma sociedade de direito 

francês e não pela sua entidade empregadora. O lançamento da presente oferta resulta 

de uma decisão discricionária e facultativa da Atos SE, assim como a decisão de 

determinar quais os seus beneficiários, não existindo qualquer obrigação de lançar novas 

ofertas nos anos subsequentes ou de o incluir como beneficiário em tais futuras ofertas. 

Os direitos dos colaboradores relacionados com a presente oferta não estão, nem podem 

ser relacionados com quaisquer direitos relativos ao respetivo contrato de trabalho ou 

entidade patronal, não constituindo esta oferta parte do seu contrato de trabalho, nem 

uma alteração ou aditamento ao mesmo.  

A sua participação na oferta Share 2020 não lhe confere direito a futuros benefícios ou 

pagamentos de natureza ou valor semelhantes e não lhe confere o direito a qualquer 

compensação, em caso de cessação dos seus direitos nos termos desta oferta, em 

resultado da cessação do seu contrato de trabalho. Os pagamentos ou benefícios que 

possa vir a receber ou seja elegível para receber, nos termos desta oferta, não serão 

tidos em consideração para efeitos de determinação dos montantes de quaisquer futuros 

benefícios, pagamentos ou outros direitos que lhe possam ser devidos (incluindo, em 

caso de cessação do seu contrato de trabalho). 

Acresce que a Atos não assegura ou garante quaisquer possíveis benefícios aos 

colaboradores subscritores, em particular, em resultado do seu investimento, nem pode, 

por qualquer forma, ser responsabilizada pela subscrição / investimento efetuado pelos 

colaboradores. Os subscritores devem ter em conta que o valor do seu investimento 

variará de acordo com as flutuações do preço das ações da Atos, as quais, salvas as 

exceções aqui previstas, não podem ser alienadas, por qualquer forma, durante o 

período de bloqueio acima referido.  

Esta nota tem caráter informativo quanto às condições da oferta aqui descrita e não 

constitui qualquer recomendação, conselho ou sugestão da Atos ou das sociedades 

pertencentes ao grupo da mesma, no sentido de os colaboradores subscreverem ou não 

as ações objeto da oferta, sendo a decisão de investimento a tomar pelos mesmos 

inteiramente livre. 

 

Mais informação 

Se tiver mais questões relativamente à presente oferta, por favor contacte o responsável 

pela implementação do plano no seu país, cujos respetivos detalhes de contacto se 

encontram disponíveis em share2020.myatos.net. 

 

 

 

 

 

 

 


