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Акцiонерне товариство "нацiона-гrьна акцiонерна компанiя "нафтогщ
УКРаiНИ" (Да_rri - КОмпанiя) е единим акцiонером Акцiонерного товариства
",Щержавне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (далi ТоварЙство).
Вiдповiдно до cTaTTi 49 Закону УкраiЪи "Про акцiонернi товариства"
та пункту 10.15 статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйснюе
повноваженнrI заг€Lпьних зборiв Товариства.
згiдно зi статутом Товариства до виключноi компетенцii загальних
зборiв н€lлежитъ:
затвердженнrI (або cxBaJIeHIuI) 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 Нафтогаз, та якi впроваджуються з
iнiцiативи загальних зборiв (пiдпунк т l О.2.|2);
поширення обов'язковостi внутрiшнiх документiв Групи Нафтогаз на
Товариство вiдповiдно до пункту 1.2 стаryту (пiдпункт 10.2.35).
Пунктом 10.1 статуту Товариства передбачено, що загальнi збори
можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства, у тому числi й
Ti, що належать до компетенцii Генерального директора.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

Прр утворення корпоративноi функцii 'оЕтика та комплаенс Групи

Нафтогщ".

з питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили:
1. ЗатвеРдитИ ПолiтикУ з етикИ i комплаенсу Групи Нафтогаз (далi
Полiтика), затверджену рiшенням правлiння Компанii вiд 76 . oz .2022 ,
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протокол Ns,
, як обов'язкову для Товариства.
О'Етика
2. Установити, Iцо корпора
та комплаенс Групи
Нафтогаз" вiдповiдае за бiзнес-пр
аенсу в Групi Нафтогаз.
3. Призначити директора
(керiвника з
питань комплаенсу) Компанii
ним керiвником
корпоративноi функцii "Етика
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Установити, що до складу корпоративноi функцii .'Етика та
комплаонс Групи Нафтогаз" входять пiдроздiли та/або
фахiвцi за посадами
4.

Товариства згiдно з додатком до цього рiшення.
5. Генеральному директору Товариства або особi, яка виконус його
обов'язки, забезпечити
виконаннrI цього рiшення;
затвердженшI Полiтики, затвердженоi цим рiшенням, як обов'язковоi
для юридичних осiб, единим акцiонером (уrасником, засновником) яких е
Товариство.
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Додаток
до рiшення акцiонера Акцiонерного
товариства ",Щержавне акцiонерне
товариство "Чорноморнафтогаз"
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пiдроздiли таlабо фахiвцi за посадами Акцiонерного товарпства
",Щержавне акцiонерн е това ри ство "Чорно*орr"фто газrr, *-i
"
"rодrr"
ДО СКЛаДУ корпоративноi функцii
"Етика та комплаенс Групи Нафтогазr'
Фахiвець з питань комплаенсу.
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