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Акцiонерного товариства
"Державне акцiонерне товариство
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АкцiоНерне товариство "НацiонаJIъна акцiонерна компанiя "Нафтогщ
украiни" (далi - Компанiя) е единим акцiонером Дкцiонерного товариства
"Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (дагli ТоварЙство).
Вiдповiдно до cTaTTi 49 Закону Украiни "Про акцiонернi товариства"
та пункту 10.15 статуту Товариства Компанiя одноосiбно ,дiй.rrо.
повноваженнrI заг€Lпьних зборiв Товариства.
згiдно зi статутом Товариства до викJIючноi компетенцiт загагrьних
зборiв наJIежить:
затверДженнrI (або схвалення) внутрiшнiх положень,
регламентiв,
полiтик та iнших внутрiшнiх документiв, а також унесення змiн до них,
якими реryлюються будь-якi питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства,
зокрема як юридичноi особи Групи Нафтогв, та якi впроваджуються з
i нiцiат иви заг€шьних
зборiв (пiдпункт I0 .2.|2) ;
поширеннrI обов'язковостi внутрiшнiх документiв Групи Нафтогщ на
Товариство вiдповiдно до пункту 1.2 статуту (пiдпункт 10.2.35).
Пунктом 10.1 статуту Товариства передбачено, що загальнi збори
можуть вирiшувати будъ-якi питання дiялъностi Товариства, тому числi й
у
Ti, що належать до компетенцii Генерагlъного директора.

ПОРЯДОКЩЕННИЙ:
ПРО ЗаТВердження Регламенту суловоi роботи Групи Нафтогв,

регламенту мiжнародного арбiтражу Групи Нафтог€lз та змiн до Регламенту
загальноправовоi роботи Групи Нафтогаз.

з питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили:
1. Затвердити Регламент судовоi роботи Групи Нафтогаз,
Регламент мiжнародного арбiтражу Групи Нафтог€lз (дагri Регламенти),
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?Тr::ДЖеНi Рiшенням правлiння Компанii вiд
N9,

{Ua, як обов'язковi для Товариства.

2.
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Затвердити змiни до Регламенту загаJIьноправовоi
Групи
роботи
^
НафТОГШ, ЗаТВердженi рiшенням правлiння Компанii вiд
._0ь .zo-z.t ,
протокол J\b l0o , як обов'язковi для Товариства.
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3. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Регламент юридичного
забезпеченнrI Групи Нафтогаз, затверджений
рiшенням акцiонера

Товариства вiд 09.0 t.2020 Ng 2/2О20.
4. ГенерЕUIьноIчгУ ДИректору Товариства або особi, яка виконуе його
обов'язки, забезпечити:
виконаннrI цъого рiшення;
затвердженнJI Регламентiв, затверджених пунктом 1 цього
рiшеннrl, та
змiн до Регламенту загаJIъноправовоi роботи Групи Нафтогв, затверджених
пунктоМ 2 цьогО рiшення, яК обов'язкових для юридичних осiб, единим
акцiонером (у^rасником, засновником) яких е Товариство.
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