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Інформація про рішення емітента щодо утворення,
припинення його філій, представництв
28.12.2011

Згідно Рішення Наглядової Ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" від 28.12.2011р. (Протокол
№ 28/12/2011 від 28.12.2011р.) з метою представництва и захисту інтересів ПАТ „КОНЦЕРН
СТИРОЛ” у його взаємовідносинах з органами державної влади і контрагентами по
господарським договорам утворено Представництво ПАТ „КОНЦЕРН СТИРОЛ” у місті
Київ.
Повне найменування – Представництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„КОНЦЕРН СТИРОЛ” у місті Київ.
Місцезнаходження - Україна, 01601, місто Київ, Печерський район, вулиця Мечникова, 2,
30-й поверх.
Функції Представництва ПАТ „КОНЦЕРН СТИРОЛ” у місті Київ:
- представницька участь у матеріально-технічному забезпечені, інформаційноаналітичному і юридичному супроводі діяльності Товариства;
- участь у підготовці та веденні переговорів з контрагентами Товариства та захист
інтересів Товариства;
- організація зустрічей з гостями, організація ВІП-обслуговування в аеропортах та
проживання в готелях, бронювання авіаквитків та залізничних квитків для представників
Товариства та його гостей, які перебувають на території України, організація зустрічей між
представниками Товариства та представниками третіх осіб, пересилка документів, тощо.
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вулиця Мечникова,
2, 30-й поверх

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій
інформації
Посада керівника емітента
голова правління
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Павлючук Сергій Миколайович

