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Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 
 

ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» повідомляє, що Наглядовою радою Товариства 
01.10.2013 р. (протокол № 8 засідання Наглядової ради Товариства від 01.10.2013 р.) прийнято 
рішення про створення представництва ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» у Республіці Молдова.  

Метою створення представництва ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» є здійснення 
цілей від імені та за дорученням Товариства.  

Повне найменування представництва –  Представництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» у Республіці Молдова.  

Місцезнаходження філії – Республіка Молдова, м. Кишинів, Студентський провулок, 2/4, 
офіс 216.  

Функції філії:  
1) представлення та захист інтересів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» на 

території Республіки Молдова;  
2) сприяння розвитку торгівельно–економічних зв’язків ПАТ «Київський вітамінний завод» 

на території Республіки Молдова;  
3) вивчення товарних ринків Республіки Молдова;  
4) вивчення можливостей для інвестиційної діяльності ПАТ  «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ 

ЗАВОД» в Республіці Молдова;  
5) пошук потенційних партнерів  (контрагентів,  покупців і т.д.)  для ПАТ  «КИЇВСЬКИЙ 

ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»,  їх консультування на предмет основних видів діяльності і продукції, що 
виробляється ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», попередній аналіз контрактів в 
інтересах ПАТ  «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»  та супроводження їх укладання з 
урахуванням діючого законодавства Республіки Молдова;  

6) обробка пропозицій від потенційних замовників  (покупців)  продукції,  що виробляється 
ПАТ  «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»  та передача наявних відомостей про таких 
замовників (покупців) ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»;  

7) розробка рекламних заходів та проведення за погодженням з уповноваженими особами 
ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» рекламних компаній;  

8) проведення маркетингових досліджень та передача їх результатів уповноваженим особам 
ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»;  

9) організація та проведення переговорів, зустрічей та інших заходів на території Республіки 
Молдова з представниками ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»;  



10) підготовка,  організація та участь в ярмарках,  симпозіумах,  виставках,  семінарах,  
презентаціях продукції ПАТ  «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»  та інших заходах на 
території Республіки Молдова;  

11) за письмовим дорученням (рішення органів управління ПАТ «КИЇВСЬКИЙ 
ВІТАМІННИЙ ЗАВОД») чи за письмовим дорученням від імені ПАТ  «КИЇВСЬКИЙ 
ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» здійснення інших представницьких дій на території Республіки Молдова, 
що не суперечать законодавству Республіки Молдова.   

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: 

Директор  Телявський Володимир Іванович 


