м,

Рiшення акцiонер а Ift
Ц|ОZ Z
Акцiонерного товарисfва
"Щержавне акцiонерне товариство'6Чорноморнафтогаз''

Киiв

сС

!з_:) i z

202I р.

Акцiонернетовариство"Нацiон€шьнаакцiонернакомпанiя..Нафтог€в
_
украiни" (далi

-

Компанiя) е единим акцiонером Акцiонерного товариства
",Щержавне акцiонерне товариство "Чор"оrор"uфтогаз'' (д*i
- Товариство).
Вiдповiдно до cTaTTi 49 Закону Украi'ни "Про u*цй".рнi
товариства''
та пункту 10,15 статуту Товариства Компанlя одr,оо.iбпrо
,дiй."rо.
повноваженнrI загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Пунктом 1.2 статуту Товариства передбачено, що внутрiшнi
документи Групи Нафтогаз е обов'язковими дJUI Товариства пiсля ix
затвердження (або схвалення) загаJIьними зборами акцiоrr.рi".
Згiдно зi статутом Товариства до виключноi *оrr.i.rцii загальних
зборiв н€шежить:
затвердженн,I (або схвалення) внутрiшнiх положень,
регламентiв,
полiтик та iнших внутрiшнiх документiв, Ъ ,u*o*
змiн
унесення
до них,
якими реryлюються будь-якi питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства,
зокрема як юридичнот особи Групи Нафтогаз, та якi впроваджуються
з
iнiцiативи загальних зборiв (пiдпунк т to.i.tz1;
поширення обов'язковостi внутрiшнiх документiв Групи
Нафтогаз на
Товариство вiдповiдно до пункту 1.2 статуту (пiдпункт 1о.j.зs).
вiдповiдно до пункту 10.1 статуту Товариства загальнi збори
можуть
вирiшувати будь-якi питання дiяльно.ri То"uриства, тому
числi й Ti, що
у
вiднесенi до компетенцiI Генерального директора.

ПОРЩОК ЩЕННИЙ:
про затвердження Стандарту корпоративного стилю Групи Нафтогаз

у новiй редакцii як обов'язкового для Товариства.

з питання порядку денцого загальнi збори Товариства вирiшили:
1. Затвердити Стандарт корпоративного стилю
Групи Ёафтогаз
у _новiй редакцiТ, затверджений pi-.Hr", правлiння^'Компанii. вiд
22. azz021, протокол }lЬДi як обов'яЪковий для ТЬвариства.

Визнати таким, що втратило чиннiсть, Керiвництво
з
корпоративного стилю Групи Нафтогаз, затверджене
для
Товариства рiшенням акцiонера Товариства вiд 0s.10.a
3. Генеральному директору Товариства або
,"фjъ"йi
обов'язки, забезпечити :
2.
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тiльки знака для ToBapiB та послуг Групи Нафтогаз
(логотип) згiдно Стандартом корпоративного стилю Групи Нафтогаз;
вжиття
необхiдних заходiв щодо впровадження цього рiшення в
Товариствi та
них особах, rIасником (акцiонером) яких с
товариство, зокрема укладення з Компанiею лiцензiйного договору про
надання дозволу на використання знака для ToBapiB
ToBaDiB i послуг.
послчг.
Вiд акцiонера
Голова правлiнн
акцiонерного
риства
рна компанlя
/bn'-b
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