ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Київстар»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21673832
3. Місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул.Дегтярівська, буд. 53
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2090070; (044) 2322184
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: https://kyivstar.ua/ru/about/about/partners/issuers
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до
вимог глави 2 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку № 2826 від 03.12.2013 р.: зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
1) 16 листопада 2018 року позачерговими Загальними зборами акціонерів емітента було
прийнято рішення про припинення повноважень п. Вестлі Тронд Едегорд у якості
члена Наглядової ради емітента, що має наслідком автоматичне припинення
повноважень Голови Наглядової ради емітента.
Припинення повноважень (звільнення з посади) посадової особи здійснено на підставі
рішення позачергових Загальних зборів акціонерів емітента від 16.11.2018 року,
прийнятого на підставі статуту емітента.
Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з припиненням
повноважень п. Вестлі Тронд Едегорд в якості члена Наглядової ради емітента за
ініціативою акціонерів емітента, за поданням яких він призначався до складу
Наглядової ради емітента.
Обрання нового Голови Наглядової ради емітента здійснюватиметься у порядку,
передбаченому положеннями ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та
статуту емітента, згідно з якими Голова наглядової ради акціонерного товариства
обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від
кількісного складу наглядової ради.
Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента: 0%
акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова особа: 0%.
Наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини: немає.
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: на посаді члена
Наглядової ради емітента – з 14.06.2018 року по 16.11.2018 року, з них на посаді
Голови Наглядової ради емітента – з 25.06.2018 року по 16.11.2018 року.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
2) 16 листопада 2018 року позачерговими Загальними зборами акціонерів емітента було
прийнято рішення про припинення повноважень п. Маліка Йогеша Санджіва у якості
члена Наглядової ради емітента.
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Припинення повноважень (звільнення з посади) посадової особи здійснено на підставі
рішення позачергових Загальних зборів акціонерів емітента від 16.11.2018 року,
прийнятого на підставі статуту емітента.
Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з припиненням
повноважень п. Маліка Йогеша Санджіва в якості члена Наглядової ради емітента за
ініціативою акціонерів емітента, за поданням яких він призначався до складу
Наглядової ради емітента.
Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента: 0%
акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова особа: 0%.
Наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини: немає.
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: на посаді члена
Наглядової ради емітента – з 14.06.2018 року по 16.11.2018 року.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
3) 16 листопада 2018 року позачерговими Загальними зборами акціонерів емітента було
прийнято рішення про припинення повноважень п. Сіммондс Жаклін Тереза у якості
члена Наглядової ради емітента.
Припинення повноважень (звільнення з посади) посадової особи здійснено на підставі
рішення позачергових Загальних зборів акціонерів емітента від 16.11.2018 року,
прийнятого на підставі статуту емітента.
Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з припиненням
повноважень п. Сіммондс Жаклін Тереза в якості члена Наглядової ради емітента за
ініціативою акціонерів емітента, за поданням яких він призначався до складу
Наглядової ради емітента.
Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента: 0%
акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова особа: 0%.
Наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини: немає.
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: на посаді члена
Наглядової ради емітента – з 14.06.2018 року по 16.11.2018 року.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
4) 16 листопада 2018 року позачерговими Загальними зборами акціонерів емітента було
прийнято рішення про припинення повноважень п. Кіркгьоз Мурат у якості члена
Наглядової ради емітента.
Припинення повноважень (звільнення з посади) посадової особи здійснено на підставі
рішення позачергових Загальних зборів акціонерів емітента від 16.11.2018 року,
прийнятого на підставі статуту емітента.
Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з припиненням
повноважень п. Кіркгьоз Мурат в якості члена Наглядової ради емітента за
ініціативою акціонерів емітента, за поданням яких він призначався до складу
Наглядової ради емітента.
Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента: 0%
акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова особа: 0%.
Наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини: немає.
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: на посаді члена
Наглядової ради емітента – з 14.06.2018 року по 16.11.2018 року.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
5) 16 листопада 2018 року позачерговими Загальними зборами акціонерів емітента було
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прийнято рішення про призначення п. Сіммондс Жаклін Тереза на посаду члена
Наглядової ради емітента.
Призначення посадової особи на посаду члена Наглядової ради емітента здійснено на
підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів емітента від 16.11.2018
року, прийнятого на підставі статуту емітента.
Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з припиненням
повноважень членів Наглядової ради емітента за ініціативою акціонерів емітента, за
поданням яких він призначався до складу Наглядової ради емітента, та з вимогами
Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту емітента про необхідність
обрання членів Наглядової ради, та вказані зміни у персональному складі Наглядової
ради емітента відбулися за ініціативою акціонера емітента - ВЕОН Холдінгз Б.В.,
приватної компанії з обмеженою відповідальністю.
Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента: 0%
акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова особа: 0%.
Наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини: немає.
Строк, на який призначено особу: на 3 (три) роки. Повноваження п. Сіммондс Жаклін
Тереза як члена Наглядової ради емітента дійсні з моменту її обрання позачерговими
Загальними зборами акціонерів емітента, тобто з 16 листопада 2018 року.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:
- з жовтня 2010 року по травень 2015 року обіймала посаду Директора групи з
управління персоналом, TUI Travel plc (Великобританія);
- з грудня 2015 року по грудень 2017 року обіймала посаду Директора групи з
управління персоналом, EasyJet plc (Великобританія);
- з травня 2014 року по теперішній час обіймає посаду Незалежного невиконавчого
директора, Ferguson plc (Великобританія);
- з січня 2018 року по теперішній час обіймає посаду Головного керівника з
управління персоналом групи, VEON Ltd. (Нідерланди).
Пані Сіммондс є Членом Правління Pakistan Mobile Communication Limited (Пакистан)
та Директором Правління VEON Amsterdam B.V. (Нідерланди) – компаній, які
належать до групи VEON.
Пані Жаклін Тереза Сіммондс як член Наглядової ради емітента є представником
акціонера емітента - ВЕОН Холдінгз Б.В., приватної компанії з обмеженою
відповідальністю.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
6) 16 листопада 2018 року позачерговими Загальними зборами акціонерів емітента було
прийнято рішення про призначення п. Маліка Йогеша Санджіва на посаду члена
Наглядової ради емітента.
Призначення посадової особи на посаду члена Наглядової ради емітента здійснено на
підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів емітента від 16.11.2018
року, прийнятого на підставі статуту емітента.
Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з припиненням
повноважень членів Наглядової ради емітента за ініціативою акціонерів емітента, за
поданням яких він призначався до складу Наглядової ради емітента, та з вимогами
Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту емітента про необхідність
обрання членів Наглядової ради, та вказані зміни у персональному складі Наглядової
ради емітента відбулися за ініціативою акціонера емітента - ВЕОН Холдінгз Б.В.,
приватної компанії з обмеженою відповідальністю.
Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента: 0%
3

акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова особа: 0%.
Наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини: немає.
Строк, на який призначено особу: на 3 (три) роки. Повноваження п. Маліка Йогеша
Санджіва як члена Наглядової ради емітента дійсні з моменту його обрання
позачерговими Загальними зборами акціонерів емітента, тобто з 16 листопада 2018
року.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:
- з серпня 2008 року по жовтень 2010 року - обіймав посаду Старшого віцепрезидента, керівника групи з технологій та ресурсів, Telenor, Норвегія.
- з листопада 2010 року по березень 2013 року працював на посаді головного
операційного директора, Uninor, Індія;
- з березня 2013 року по листопад 2013 року обіймав посаду головного виконавчого
директора, Uninor, Індія;
- з березня 2014 року і по теперішній час п. Малік обіймає посаду головного
директора групи з технологій, VEON Ltd, Нідерланди.
На даний час п. Малік також є членом виконавчих та наглядових органів низки
компаній, що є афілійованими компаніями групи VEON Ltd., а саме: директор
Banglalink Digital Communications Ltd (Бангладеш); Директор Правління VEON
Amsterdam B.V. (Нідерланди); Голова Правління VEON Central Procurement B.V.
(Нідерланди); член ради директорів Limnotex Developments Limited (Кіпр); член ради
директорів Optimum Telecom Algerie Spa (Алжир); член ради директорів Public Joint
Stock Company “Vimpel-Communications” (Росія); член Наглядової ради “Kar-Tel” Limited
Liability Partnership (Республіка Казахстан).
Пан Йогеш Санджів Малік як член Наглядової ради емітента є представником
акціонера емітента - ВЕОН Холдінгз Б.В., приватної компанії з обмеженою
відповідальністю.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
7) 16 листопада 2018 року позачерговими Загальними зборами акціонерів емітента було
прийнято рішення про призначення п. Кіркгьоз Мурата на посаду члена Наглядової
ради емітента.
Призначення посадової особи на посаду члена Наглядової ради емітента здійснено на
підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів емітента від 16.11.2018
року, прийнятого на підставі статуту емітента.
Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з припиненням
повноважень членів Наглядової ради емітента за ініціативою акціонерів емітента, за
поданням яких він призначався до складу Наглядової ради емітента, та з вимогами
Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту емітента про необхідність
обрання членів Наглядової ради, та вказані зміни у персональному складі Наглядової
ради емітента відбулися за ініціативою акціонера емітента - ВЕОН Холдінгз Б.В.,
приватної компанії з обмеженою відповідальністю.
Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента: 0%
акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова особа: 0%.
Наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини: немає.
Строк, на який призначено особу: на 3 (три) роки. Повноваження п. Кіркгьоз Мурата
як члена Наглядової ради емітента дійсні з моменту його обрання позачерговими
Загальними зборами акціонерів емітента, тобто з 16 листопада 2018 року.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:
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з жовтня 2012 року по грудень 2016 року обіймав посаду Головного фінансового
директора, Turk Telekomunikasyon A.S. (Туреччина);
з грудня 2016 року і по теперішній час є Головним фінансовим директором регіону
Євразія, VEON Ltd. (Нідерланди).
Пан Мурат Кіркгьоз є Членом Правління “VEON Armenia” Closed Joint-Stock Company
(Вірменія); Директором наступних компаній: Freevale Enterprises Inc. (Нідерланди),
Investico Alliance Ltd. (Нідерланди), Menacrest AG (Швейцарія), VIP Kazakhstan
Holding AG (Швейцарія), VIP Kyrgyzstan Holding AG (Швейцарія) та Watertrail
Industries Limited (Британські Віргінські острови). Також п. Мурат Кіркгьоз є
Директором Правління низки компаній, що є афілійованими компаніями групи VEON
Ltd., а саме: Silkway Holding B.V. (Нідерланди), VEON Armenia Holdings B.V.
(Нідерланди), VEON Georgia Holdings B.V. (Нідерланди), VEON Micro Holdings B.V.
(Нідерланди). Також п. Мурат Кіркгьоз є членом ради директорів Limnotex
Developments Limited (Кіпр); Членом Наглядової ради “Kar-Tel” Limited Liability
Partnership (Казахстан); членом Наглядової ради Limited Liability Company VEON
Georgia (Грузія); членом Наглядової ради TNS-Plus Limited Liability Partnership
(Казахстан) та членом Наглядової ради Unitel Limited Liability Company (Кіпр).
Пан Мурат Кіркгьоз як член Наглядової ради емітента є представником акціонерів
емітента - ВЕОН Холдінгз Б.В., приватної компанії з обмеженою відповідальністю.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
8) 16 листопада 2018 року позачерговими Загальними зборами акціонерів емітента було
прийнято рішення про призначення п. Йонсен Кьелль Мортен на посаду члена
Наглядової ради емітента.
Призначення посадової особи на посаду члена Наглядової ради емітента здійснено на
підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів емітента від 16.11.2018
року, прийнятого на підставі статуту емітента.
Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з припиненням
повноважень членів Наглядової ради емітента за ініціативою акціонерів емітента, за
поданням яких він призначався до складу Наглядової ради емітента, та з вимогами
Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту емітента про необхідність
обрання членів Наглядової ради, та вказані зміни у персональному складі Наглядової
ради емітента відбулися за ініціативою акціонера емітента - ВЕОН Холдінгз Б.В.,
приватної компанії з обмеженою відповідальністю.
Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента: 0%
акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова особа: 0%.
Наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини: немає.
Строк, на який призначено особу: на 3 (три) роки. Повноваження п. Йонсен Кьелль
Мортен як члена Наглядової ради емітента дійсні з моменту його обрання
позачерговими Загальними зборами акціонерів емітента, тобто з 16 листопада 2018
року.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:
- з липня 2007 року по червень 2015 року обіймав посаду Член Ради директорів,
VimpelCom Ltd. (Бермудські острови);
- з травня 2012 року по жовтень 2015 року обіймав посаду Виконавчого ВіцеПрезидента, Голови компанії Теленор у Європі, Telenor ASA (Норвеегія);
- з серпня 2016 року і по теперішній час є Керівником основних ринків (Росія та
Італія) ВЕОН, VEON Ltd. (Нідерланди).
Пан Йонсен Кьелль Мортен є Головою Наглядової ради “Kar-Tel” Limited Liability
-
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Partnership (Казахстан); Головою Наглядової ради Unitel Limited Liability Company
(Кіпр); Головою Правління VEON Holdings B.V. (Нідерланди); член ради директорів Public
Joint Stock Company “Vimpel-Communications” (Росія); Президентом (Головою Ради
директорів) Menacrest AG (Швейцарія); Президентом (Головою Ради директорів) VIP
Kazakhstan Holding AG (Швейцарія); Президентом (Головою Ради директорів) VIP
Kyrgyzstan Holding AG (Швейцарія); Заступник Голови Ради директорів Pakistan Mobile
Communication Limited (Пакистан).
Пан Йонсен Кьелль Мортен як член Наглядової ради емітента є представником
акціонерів емітента - ВЕОН Холдінгз Б.В., приватної компанії з обмеженою
відповідальністю.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
9) 16 листопада 2018 року позачерговими Загальними зборами акціонерів емітента було
прийнято рішення про призначення п. Вестлі Тронд Едегорд на посаду члена
Наглядової ради емітента.
Призначення посадової особи на посаду члена Наглядової ради емітента здійснено на
підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів емітента від 16.11.2018
року, прийнятого на підставі статуту емітента.
Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з припиненням
повноважень членів Наглядової ради емітента за ініціативою акціонерів емітента, за
поданням яких він призначався до складу Наглядової ради емітента, та з вимогами
Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту емітента про необхідність
обрання членів Наглядової ради, та вказані зміни у персональному складі Наглядової
ради емітента відбулися за ініціативою акціонера емітента - ВЕОН Лтд., акціонерного
товариства з обмеженою відповідальністю.
Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента: 0%
акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова особа: 0%.
Наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини: немає.
Строк, на який призначено особу: на 3 (три) роки. Повноваження п. Вестлі Тронд
Едегорд як члена Наглядової ради емітента дійсні з моменту його обрання
позачерговими Загальними зборами акціонерів емітента, тобто з 16 листопада 2018
року.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:
- з січня 2010 року по грудень 2016 року обіймав посаду Головного Фінансового
Директора, A.P. Møller-Mærsk (Данія);
- з липня 2014 року по серпень 2016 року обіймав посаду Члена Наглядової Ради
ВЕОН, в т.ч. Голова Комітету по аудиту, VEON Ltd. (Нідерланди);
- з жовтня 2017 р. і по теперішній час п. Тронд Едегорд Вестлі є Головним
Фінансовим Директором Групи ВЕОН, VEON Ltd. (Нідерланди).
П. Тронд Едегорд Вестлі також є членом виконавчих та наглядових органів низки
компаній, що є афілійованими компаніями групи VEON Ltd., а саме: Директор VEON
Digital Limited (Великобританія); Голова Правління VEON Amsterdam B.V.
(Нідерланди); Голова Правління VEON Central Procurement B.V. (Нідерланди); Голова
Правління VEON Holdings B.V. (Нідерланди); Член ради директорів Public Joint Stock
Company “Vimpel-Communications” (Росія).
Пан Тронд Едегорд Вестлі як член Наглядової ради емітента є представником
акціонера емітента - ВЕОН Лтд., акціонерного товариства з обмеженою
відповідальністю.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
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ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Президент
(Найменування посади)

______________
(підпис)
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О.В.Комаров
(ініціали та прізвище керівника)
16 листопада 2018 року
(дата)

