ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„КОМПАНІ”
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 5, код ЄДРПОУ № 12312312
від 01.12.2016 р.
ДОВІРЕНІСТЬ
Місто Київ, вісімнадцяте травня дві тисячі шістнадцятого року
Товариство з обмеженою відповідальністю „КОМПАНІ” (код
ЄДРПОУ № 12312312, яке знаходиться за адресою: вул. Хрещатик, 5, 01001,
м. Київ, Україна) в особі Директора Петрова Петра Петровича, який діє на
підставі Статуту,
цією Довіреністю вповноважує
гр. Федоріва Федора Федоровича, паспорт серії ФФ № 123456, виданий
Святошинським МРВ УМВС України в м. Києві 01.09.2004 р., який проживає
за адресою: 01001, місто Київ, вул. Хрещатик, буд. 2,
діяти в якості законного та фактичного представника Товариства з
обмеженою відповідальністю „КОМПАНІ” (далі — Товариство) та
представляти інтереси Товариства в усіх державних і недержавних,
громадських, приватних організаціях, підприємствах й установах, органах
державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах із суб’єктами
господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правових
форм, перед окремими фізичними особами з усіх питань, пов’язаних із
реєстрацією зміни місцезнаходження Товариства та постановки
Підприємства на облік у податкових органах, фондах соціального
страхування й інших органах, у тому числі отримання від уповноважених
органів оригіналів виписки та витягу з ЄДРПОУ.
З метою виконання умов цієї Довіреності Товариство надає зазначеному
вище повіреному повноваження вчиняти від імені Товариства будь-які
фактичні та/або юридичні дії пов’язані з:
— представленням Товариства перед юридичними та фізичними
особами;
— поданням до органів державної реєстрації документів, необхідних для
проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства у зв’язку зі
зміною місцезнаходження Товариства;

— поданням до податкових органів, фондів соціального страхування й
інших органів необхідних документів для взяття на облік за новою адресою
місцезнаходження Товариства;
— заповненням та поданням до податкових органів реєстраційної заяви
за формою 1-ПДВ;
— отриманням оригіналів виписки та витягу з ЄДРПОУ й інших
документів, одержання яких зумовлене зміною місцезнаходження
Товариства;
— сплатою належних платежів (зборів) у разі необхідності;
— учиненням будь-яких інших дій та вжиття будь-яких заходів,
направлених на добросовісне виконання цієї Довіреності.
Довіреність видана без права передоручення строком на два календарні
місяці та дійсна до вісімнадцятого липня дві тисячі шістнадцятого року.
Директор ТОВ „КОМПАНІ”
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