Рiшення акцiонера Nп 23ДоJ/
Акцiонерного товариства
",.Щержавне акцiонерне товариство
"Чорноморнафтогазr'
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Акцiонерне товариство "нацiонЕtльна акцiонерна компанiя "нафтогаз
УкраТниО' (далi Компанiя) с единим акцiонером Акцiонерного товариства
".Щержавне акцiонерне товариство "ЧорноморнафiогщО' (дагli Товарr.rrо).
Згiдно зi статтею 49 Закону Украiни "Про акцiонернi ,оЪuрrства'' та
гryнктом 10.15 стаryry Товариства Компанiя одноосiбно здiйьнюе повноваженtul

загальних зборiв Товариства.
ПунктОм l0.1 статУту Товариства передбачено, що загальнi збори можуть
вирiшУватИ будь-яКi питання дiялъностi Товариства,
у тому числi й Ti, що
належатъ до компетенцiт Генера.п ьного дир ектора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про виплату працiвникам Товариства винагороди за пiдсумками
роботи за
2020 piK (щорiчного бонусу).

з питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили:
1. Затвердити цраничну суму коштiв для виплати винагороди за пiдсумками
роботи за 2020 piK (бонусний пул) для працiвникiв дивiзiо"i", корпоративних
функцiИ, До скJIаду яких вкJIючено cTpyKTypHi пiдроздiли та прuцiвникiв
товариства, а також окремих працiвникiв та cTpykTyp""i пiдроздiлiв Тъвариства,
не вкJIючених до скJIаду дивiзiонiв та корпоративних
функцiй, визначену
рiшенНям праВлiння Компанii вiд 27.04.202l, проrЪ*ол Ng 20i (ooouro* 1).

2. Установити обов'язковiсть для BpaxyBaHHrI Генералъним директором або

особоЮ, яка виконуе йогО обов'язки, пропоЗицiЙ дирекТорiв
дrri.iонiв,
уповноважених керiвникiв корпоративних функцiй, внесених на виконання
РiТlТgННЯ ПРавлiння Компанii вiд 2'7.04.202l, протокол .hlb 2о2, щодо
розмiру
винагороди за пiдсумками роботи заi2O2о pik (щорiчного бонусу)
для вiдпъвiдних
праuiвникiв у межах граничнот суми коштiв для виплати винагороди за
пiдсумками роботи за 202О piK (бонусного пулу), затвердженоi гtунктоtчг 1
цього

рiшення.
3. Генер€rлъному директору Товариства або особi, яка виконуе його
обов'язки, забезпечити:
нарахуваннJI та виплату у KBiTHi 202l
року винагороди за пiдсумками
роботи за 2020 piK працiвникам, вкJIюченим до с
корпоративних

функцiИ, у розмiрах, визначених рiшення
уповноважених керiвникiв корпоративних
Товариства, не вкJIюченим до скпаду дивi;

вiдповiдно у межах граничноi суми коштiв
роботи за 2020 piK (бонусного пулу), затвер

дивiзiонiв

або

працiвникам

вних функцiй,
,

3

за пiдсумками

рiшення;
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,2
вжиття Bcix необхiдних заходiв щодо впровадженнrI цього
рiшення в
Товариствi.
4. Погодити здiйснення витрат на виплату та нарахування винагороди за
пiдсумками роботи за 2020 piK У разi' якщо TaKi витрати перевищуютъ сУмУ,
передбачену затвердженим фiнансовим планом Товариства ,u i1zl pik.
Вiд акцiонера
Голова правлiння
акцiонерного товариства
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жlльна акцiонерна компанiя
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ло рiшення акцiонера
Акчiонерного товариства
".Щержавне акцiонерне товариство
"Чорноморнафтогаз"

Гранична сума коштiв
для виплати винагороди за пiдсУмками роботи за 2020 piK (бонусний пул)
Акчiонерне товариство

юрилична особа Групи Нафтогаз

",Щержавне акцiонерне товариство

"Чорноморнафтогаз"

гранична сума коштiв для виплати винагороди за
пlдсумками роботи за 2020 piK (бонусний пул),
млн грн
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