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Звіт про винагороду Виконавчого органу
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(скорочена назва - ПАТ «РНК «ВЕРЕС», ЄДРПОУ 43584706, надалі - «Товариство»)
за 2020 рік
Цей звіт про винагороду Виконавчого органу Товариства складено та погоджено Комітетом
Наглядової Ради з питань призначень та винагород на виконання Закону України «Про
акціонерні товариства», Положення про вимоги до положення про винагороду та звіту про
винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, п. 3
Положення про винагороду Виконавчого органу Товариства.
Відповідно до статуту Товариства, функції виконавчого органу виконує одноособово
генеральний директор.
Згідно з протоколом установчих зборів засновників Товариства №1 від 01.04.2020 року, було
обрано генеральним директором Товариства Андрощука Віталія Володимировича.
Згідно з протоколом Наглядової ради Товариства №08/12 від 08.12.2020 року, Андрощука
Віталія Володимировича було звільнено, його повноваження припинено, а на посаду
генерального директора було обрано Назарука Антона Геннадійовича.
Протягом 2020 року винагорода особам, що були обрані генеральними директорами,
виплачувалась відповідно до штатного розпису та укладених з ними контрактів.
Виконавчому органу винагорода нараховувалась і виплачувалась в гривнях в безготівковій
формі.
Винагорода виплачувалась щомісячно у строки виплати заробітної плати, встановлені для всіх
працівників Товариства, та виходячи із розміру винагороди, визначеної контрактом, з
урахуванням фактично відпрацьованого часу.
Винагорода виконавчого органу за 2020 рік становила 137 220,70 грн, у тому числі:
Андрощук Віталій Володимирович - 123 584,34 грн,
Назарук Антон Геннадійович - 13 636,36 грн.
З яких:
- річна фіксована винагорода – 137 220,70 грн;
- річна змінна винагорода – відсутня;
Протягом 2020 року критерії визначення винагороди виконавчому органу не
змінювалися. Винагорода виконавчого органу не залежала від річних результатів Товариства.
В звітному році інші виплати на користь Виконавчого органу не здійснювались, у тому числі:

- виплати винагороди за попередній фінансовий рік;
- змінні винагороди;
- винагороди, виплачені Товариством як додаткова винагорода за виконання роботи поза
межами звичайних функцій;
- виплати при звільненні;
- суми, виплачені в якості винагороди як винагорода пов’язаними з Товариством особами;
- винагороди у негрошовій формі;
Факти виплати (відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати, відстрочення/зменшення або
повернення раніше виплаченої Виконавчому органу) змінної винагороди - відсутні.
Товариство не володіє інформацією про винагороди, виплачені Виконавчому органу
Товариства пов'язаними з Товариством особами.
Контракти з генеральними директорами укладені на строк виконання ними функцій
Виконавчого органу та містять умови винагороди, передбачені штатним розписом Товариства.
Контракти не передбачають виплати у зв’язку із припиненням повноважень. Будь-які інші
додаткові виплати передбачають наявність рішення Наглядової Ради.
Товариство не надає Виконавчому органу додаткових програм, зокрема й пенсійного
забезпечення.
Протягом звітного періоду відхилень від затверджених умов винагороди Виконавчому органу
не було.
Протягом звітного року фактів порушень умов винагороди та застосованих за наслідками таких
порушень заходів або прийнятих рішень не виявлено.
Протягом звітного фінансового року позики, кредити або гарантії Виконавчому органу не
надавались.
Будь-яких порушень умов Положення про винагороду не виявлено.
Оцінка роботи
виконавчого органу

Оцiнка дiяльностi виконавчого органу: задовiльна
Робота виконавчого органу, що здiйснював управлiння
щоденною господарською дiяльнiстю Товариства для
виконання мети та предмету дiяльностi Товариства, визначену
Статутом Товариства, є компетентною та ефективною.
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