
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ» 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  33870692, є юридичною особою приватного права відповідно до 
законодавства України, створене (засноване) як Закрите акціонерне товариство «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ», відповідно 
до рішення зборів засновників (акціонерів) Закритого акціонерного товариства «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ», від 01 
листопада 2005 року (протокол № 1 від 01 листопада 2005 року), та діє відповідно до Конституції України, 
Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», 
«Про цінні папери та фондовий ринок», інших чинних нормативно-правових актів  законодавства України. 

Закрите акціонерне товариство «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ», у зв’язку з приведенням діяльності у відповідність до вимог 
Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. № 514-VI та відповідно до рішення 
загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ» від 13 квітня 2011 року 
(Протокол № 01-2011 від 13 квітня 2011  року), змінило своє найменування на найменування ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ». 

1. Повне найменування Товариства: 

1.1. українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ»; 

1.2. російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОЗЗИ РИТЕЙЛ»; 

1.3. англійською мовою: PRIVATE  JOINT STOCK COMPANY “FOZZY RETAIL”. 

2. Скорочене найменування Товариства: 

2.1. українською мовою: АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ»; 

2.2. російською мовою: АО «ФОЗЗИ РИТЕЙЛ»; 

2.3. англійською мовою:  JSC “FOZZY RETAIL”. 

3. Місцезнаходження Товариства:  

Україна, 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Промислова, 
будинок 5. 

Генеральний директор – Морозов О. Б. 

Основні види діяльності: 

- діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; 

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 

- діяльність у сфері права; 

- діяльність у сфері зв’язків із громадськістю; 

- консультування з питань комерційної діяльності й керування; 

- інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань. 
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