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LETTER OF APPOINTMENT 

May 26, 2021 
Subject: Representation of Torrey Pines Logic Inc 
in Ukraine 
To Whom it May Concern, 
On Behalf of Torrey Pines Logic Inc, a United 
States company incorporated in and operating 
under the laws of the State of California, located at 
10505 Roselle St. #100, San Diego, CA 92121, I, 
as an owner and Chief Executive Officer of Torrey 
Pines Logic Inc, certify that, Hyticon s.r.o., a 
company registered and located in Bratislava, 
Slovakia and represented by CEO of Hyticon s.r.o. 
- Mr.  Dmytro Chubatyy, is appointed as our 
Representative in Ukraine, to promote, sell and 
market the line of defense, military and law 
enforcement products for the Government of 
Ukraine. 
As a Representative, Hyticon s.r.o. is authorized to 
represent interests of Torrey Pines Logic Inc in 
relations with all  Government agencies and legal 
entities, as well as before any enterprises, 
institutions and organizations, regardless of 
ownership and subordination, any other instances. 
For that purposes I give to the Mr. Chubatyy the 
right to: participate in negotiations, submit, sign, 
receive any documents, including acts, protocols; 
submit and receive the necessary certificates and 
documents.  
This appointment does not authorized Mr. 
Chubatyy  to sign contracts on behalf of Torrey 
Pines Logic Inc or otherwise commit Torrey Pines 
Logic Inc to any binding agreements without prior 
approval from Torrey Pines Logic Inc. 
This appointment is effective until July 1, 2022 
unless terminated by Torrey Pines Logic Inc. This 
appointment will be extended on a yearly basis if 
Torrey Pines Logic Inc chooses to do so.  
 
Certified on May 26, 2021 by Torrey Pines Logic  
Company Seal: 
Sincerely,  Leo Volfson 
 

 
 

SIGNATURE: _____________________ 
 

ДОВІРЕНІСТЬ НА ПРЕДСТАВНИЦТВО 
26 травня 2021 року 
Тема: Представництво Torrey Pines Logic Inc в 
Україні 
Всім, кого це може стосуватися 
Від імені  Torrey Pines Logic Inc, американської 
компанії, зареєстрованої та діючої згідно із 
законодавством штату Каліфорнія, розташованої за 
адресою 10505 Roselle St. #100, San Diego, CA 
92121, я, як власник та Головний Виконавчий 
Директор Torrey Pines Logic Inc, засвідчую, що 
компанія Hyticon s.r.o., яка зареєстрована та 
знаходиться в місті Братислава, Словакія, від імені 
якої діє Дмитро Чубатий, призначена нашим 
представником в Україні для просування, продажу 
та маркетингу лінії продукції з оборони, військової та 
правоохоронної продукції для уряду України. 
Як Представник, компанія Hyticon s.r.o. 
уповноважена представляти інтереси Torrey Pines 
Logic Inc у відносинах з усіма державними 
установами та юридичними особами, а також перед 
будь-якими підприємствами, установами та 
організаціями, незалежно від форм власності та 
підпорядкування, будь-яких інших випадків. 
Для цього я надаю пану Чубатому право: брати 
участь у переговорах, подавати, підписувати, 
отримувати будь-які документи, включаючи акти, 
протоколи; подавати та отримувати необхідні 
довідки та документи. 
Це призначення не дозволяє пану Чубатому 
підписувати контракти від імені Torrey Pines Logic Inc 
або іншим чином зобов’язувати Torrey Pines Logic 
Inc до будь-яких зобов’язуючих угод без 
попереднього узгодження з Torrey Pines Logic Inc. 
Це призначення діє до 1 липня 2022 року, якщо його 
не припинить Torrey Pines Logic Inc. Це призначення 
буде продовжуватися щороку, якщо Torrey Pines 
Logic Inc вирішить це робити.  
 
Сертифіковано 26 травня 2021 року печаткою 
компанії Torrey Pines Logic Inc: 

 
З повагою, Leo Volfson 

 
ПІДПИС: _______________________ 

 


