Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКИЙ ВIТАМIННИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ

35251822

3. Місцезнаходження

04073, м. Київ, Копилiвська, 38

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 468-11-96 (044) 468-52-63

5. Електронна поштова адреса

info@vitamin.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття
vitamin.com.ua
інформації
7. Вид особливої інформації

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

II. Текст повідомлення
АТ "КИЇВСЬКИЙ ВIТАМIННИЙ ЗАВОД" (надалi – Товариство) повiдомляє, що Наглядовою
радою Товариства 10.09.2018 р. (протокол № 10 засiдання Наглядової ради Товариства вiд
10.09.2018 р.) прийнято рiшення про створення представництва Товариства у Республiцi
Казахстан. Метою створення представництва Товариства є здiйснення дiяльностi та
представницьких функцiй вiд iменi та за дорученням Товариства на територiї Республiки
Казахстан.
Повне найменування представництва: Представництво АТ «КИЇВСЬКИЙ ВIТАМIННИЙ ЗАВОД»
в Республiцi Казахстан.
Мiсцезнаходження представництва: Республiка Казахстан, м. Алмати, Алмалiнський район, пр.
Абая, буд. 109В, офiс 16А.
Функцiї представництва:
1) представлення та захист iнтересiв Товариства на територiї Республiки Казахстан;
2) сприяння розвитку торгiвельно-економiчних зв'язкiв Товариства на територiї Республiки
Казахстан;
3) вивчення товарних ринкiв Республiки Казахстан;
4) вивчення можливостей для iнвестицiйної дiяльностi Товариства в Республiцi Казахстан;
5) пошук потенцiйних партнерiв (контрагентiв, покупцiв i т.д.) для Товариства, їх консультування
на предмет основних видiв дiяльностi i продукцiї, що виробляється Товариством, попереднiй
аналiз контрактiв в iнтересах Товариства та супроводження їх укладання з урахуванням дiючого
законодавства Республiки Казахстан;
6) обробка пропозицiй вiд потенцiйних замовникiв (покупцiв) продукцiї, що виробляється
Товариством та передача наявних вiдомостей про таких замовникiв (покупцiв) Товариству;
7) розробка рекламних заходiв та проведення за погодженням з уповноваженими особами
Товариства рекламних компанiй;
8) проведення маркетингових дослiджень та передача їх результатiв уповноваженим особам
Товариства;
9) органiзацiя та проведення переговорiв, зустрiчей та iнших заходiв на територiї Республiки
Казахстан з представниками Товариства;
10) пiдготовка, органiзацiя та участь в ярмарках, симпозiумах, виставках, семiнарах, презентацiях

продукцiї Товариства та iнших заходах на територiї Республiки Казахстан;
11) за письмовим дорученням (рiшення органiв управлiння Товариства чи за письмовим
дорученням вiд iменi Товариства) здiйснення iнших представницьких дiй на територiї Республiки
Казахстан, що не суперечать законодавству Республiки Казахстан.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Директор

Телявський Володимир Iванович
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

11.09.2018
(дата)

