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Акцiонерне товариство О'нацiональна акцiонерна компанiя''нафтогаз
украiни" (далi - Компанiя) е единим акцiонером Акцiонерного товариства

",ЩержавНе акцiонерне товаРиство "Чорноморнафтогаз''
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ТовариЪтво).

згiдно зi статтею 49 Закону Украiни'прь акцiонернi товариства'' та
пунктом 10.15 статуту Товариства Компанiя однЬосiбно здiйснюе
повноваженнrI загальних зборiв Товариства.

Вiдповiдно до пункту 1.2 статуту Товариства внутрiшнi документи

Групи Нафтогаз е обов'язковими для Товарr.rЪч пiсля rx затвердження (або
схвалення) загЕ}льними зборами акцiонерiв Товариства, *pi, випадкiв,
передбачених цим статутом.
згiдно зi статутом Товариства до викJIючноi компетенцii загальних
зборiв належить:
затвердЖеннrI (абО схвЕuIення) внутрiшнiх положень,
регламентiв,
полiтик та iнших внутрiшнiх документiв, а також
змiн
унесення
до них, якими
будь-якi
питання,
реryлюються
пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема
як юридичноi особи Групи Нафтогаз, та якi впроваджуються з iнiцiативи
загапьних зборiв (пiдпункт |0.2.12);
поширення обов'язковостi внутрiшнiх документiв Групи Нафтогаз на
Товариство вiдповiдно до пункту 1.2 цього статуту (пiдгrуй 10.2.3З).
вiдповiдно до пункту l0.1 статуту Товариства загальнi збори можуть
вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства, тому .r".r,i й Ti,
у
що
нЕLпежать до компетенцii Генерального директора.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
Про утвореннJI корпоративноi функцii "Управлiння iнформацiйними

технологiями Групи Нафтогаз".

з цитання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили:
l. Визнати такими, що втратили чиннiсть: Полiтику у сферi
iнформацiйних технологiй Групи Нафтодfrffiьеrrня про koMiTeT з
iнформацiйних технологiй Групи
м акцiонера

Товариства вiд 02.10.2019 Jф 48/20l9.
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Затвердити Полiтику управлiння iнформацiйними технологiями
Групи Нафтогазlо*i - Полiти*Ъ;, .urr.пл*.rу
|iшенням правлiння Компанii
вiд а3. a].2oz
л Ng 4 3 , як обов'".*оrу для Товариства.
^протоко
з. Установити,
корпоративна функцiя ''Управлiння
iнформацiйними технологiями" централiзовано в Групi Нафтогаз здiйснюе
органiзацiю бiзнес-процесу управлiння iнформацiйнимr r.rrопогiями.
+. rrризначити
4.
Призначити t(вашнlну
Квашнiну М.ts.,
м.в., директора з iнформацiйних
технологiй "Групи Нафтогаз", Уповноваженим керiЪником корпоративноi
функцii "Управлiння iнформацiйними технологiями Групи Нафтогаз''.
5. Генеральному директору Товариства або ойi, яка виконуе його
обов'язки:
5.1. Вчинити необхiднi дii для реалiзацii пропозицiй Уповноваженого
керiвника корпоративноi функцii "управлiння iнформацiйними технологiями
Групи Нафтогаз" щодо розмiщеннrl персоналу цiЬТ *орпорurивноi
функцii.
5.2. Забезпечити виконання цього
рiшення.
5.3. Забезпечити затвердженнrI Полiтики, затвердженоi пунктом 2
цього рiшення, як обов'язковоi для юридичних осiб, единим акцiонером
(учасником, засновником) яких е Товариство.
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