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
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.11.2018 року Наглядовою радою емітента на пiдставi ст. 54 Закону України «Про акціонерні
товариства» та Статуту емітента прийнято рiшення про обрання п. Йонсен Кьелль Мортен на
посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Київстар». Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi
емітента не володiє. Обгрунтування змін: необхідність обрання Голови Наглядової ради емітента
згідно із Статутом емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На
посаду обраний на строк з 26.11.2018 року до 16.11.2021 року.
Посади, якi обiймав п. Йонсен Кьелль Мортен протягом останнiх п’яти рокiв:
- з липня 2007 року по червень 2015 року - Член Ради директорiв VimpelCom Ltd. (Бермудськi
острови);
- з травня 2012 року по жовтень 2015 року - Виконавчий Вiце-Президент, Голова компанiї Теленор
у Європi, Telenor ASA (Норвегiя);
- з серпня 2016 року i по теперiшнiй час – Головний операційний директор, VEON Ltd.
(Нiдерланди).
Пан Йонсен Кьелль Мортен як член Наглядової ради емiтента є представником акцiонера
емiтента - VEON Holdings B.V., приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
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