Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Київстар"
2. Код за ЄДРПОУ: 21673832
3. Місцезнаходження: 03110, м. Київ, проспект Червонозоряний, б. 51
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 209 00 70; (044) 232 21 84
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://www.kyivstar.ua/kr/about/about/partners/issuers
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2826 від
03.12.2013 р.: одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
II. Текст повідомлення
06.03.2015 р. на поточний рахунок Приватного акціонерного товариства «Київстар» (далі – «емітент») було
зараховано кошти в розмірі вісімдесяти мільйонів доларів США, які є першим траншем позики, отриманої на підставі
Договору про надання кредитної лінії (далі – «Договір»), укладеного між емітентом та VimpelCom Cyprus Finance Limited
(країна реєстрації юридичної особи – Кіпр; реєстраційний номер в країні реєстрації – НЕ 324604; місцезнаходження:
Theklas Lysioti 35 Eagle Star House, 5th floor, 3030 Limassol, Cyprus). Дата підписання Договору – 9 лютого 2015 р. Договір
набув чинності з дати його реєстрації в НБУ 18.02.2015 р. Відповідно до умов зазначеного Договору VimpelCom Cyprus
Finance Limited надає емітенту незабезпечену кредитну лінію, максимальний розмір якої становить двісті мільйонів доларів
США. Період, протягом емітент може скористатися позикою, становить шість місяців. Його перебіг починається з
18.02.2015 р. і закінчується 18.08.2015 р.
Позика є процентною, процентна ставка за використання позикових коштів становить 9,8% річних. Відсотки
нараховуються за фактом отримання кожного траншу з першого дня такого траншу, але день погашення заборгованості за
відповідним траншем не враховується. Нарахування відсотків здійснюється щоденно та розраховується на основі
фактичної кількості минулих днів та тривалості року в 360 днів. Емітент сплачує нараховані відсотки по кожному траншу в
кожну дату виплати відсотків, визначену Договором. Датами виплати відсотків є 12.05.2015 р., 12.08.2015 р. та 18.08.2015
р., а також може бути інша дата, узгоджена між емітентом та VimpelCom Cyprus Finance Limited.
Емітент може погасити всі або будь-які частини заборгованості по кредитній лінії (включаючи будь-які нараховані
та несплачені відсотки) в будь-який час за попередньою письмовою згодою позичальника, за умови, що кредитна лінія
припиняється в дату погашення, якою є 18.08.2015 р., а невиплачений залишок по кредитній лінії (включаючи будь-які
нараховані та несплачені відсотки до 18.08.2015 р., але не включаючи таку дату) повинні бути погашені в повному обсязі
на 18.08.2015 р. Грошові кошти, повернені емітентом в межах кредитної лінії, можуть бути повторно запозичені ним за
умови згоди VimpelCom Cyprus Finance Limited та виконання умов Договору.
Договір не містить умов забезпечення виконання зобов'язань емітентом перед VimpelCom Cyprus Finance Limited.
Договір та будь-які позадоговірні зобов’язання, що виникають в результаті і в зв’язку з ним, регулюються правом Англії та
Уельсу.
Метою використання позикових коштів, отриманих емітентом за Договором про надання кредитної лінії, є
фінансування придбання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології
«Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)» та придбання телекомунікаційного обладнання та послуг задля
розвитку мережі стільникового мобільного зв’язку третього покоління.
Попереднє рішення про схвалення Договору було прийняте наглядовою радою емітента 06.02.2015 р. Враховуючи
строки складання фінансової звітності суб’єктами господарської діяльності, а також значні коливання курсу гривні по
відношенню до іноземних валют, що унеможливлювало визначення точного розміру позики в гривневому еквіваленті по
відношенню до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на момент її попереднього
схвалення наглядовою радою, з метою уникнення будь-яких сумнівів стосовно юридичної сили правочину, Договір було
схвалено рішенням загальних зборів акціонерів емітента від 05.03.2015 р.
Розмір одержаного першого траншу позики до загального розміру позики за Договором становить 40%.
Вартість активів емітента станом на 01.01.2015 р. становила 13512878 тис. грн., вартість чистих активів – 8451945
тис. грн. Розрахунок вартості чистих активів здійснено у відповідності з Методичними рекомендаціями щодо визначення
вартості чистих активів акціонерних товариств, схваленими рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 17 листопада 2004 р. N 485, з урахуванням змін до стандартів бухгалтерського обліку, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від № 73 від 07.02.2013 р.
Співвідношення загальної суми позики за Договором до вартості активів емітента на початок 2015 р. становить
39,66%, співвідношення суми першого траншу позики до вартості активів – 13,55%. Розрахунок гривневого еквівалента
загальної суми позики здійснено згідно з офіційним курсом НБУ на дату набрання чинності Договором 18.02.2015 р.,
згідно з яким загальна сума позики у гривневому еквіваленті становить 5359934,8 тис. грн. Розрахунок гривневого
еквівалента суми першого траншу позики здійснено згідно з офіційним курсом НБУ на дату отримання відповідного
траншу 06.03.2015 р., згідно з яким сума першого траншу у гривневому еквіваленті становить 1831763,6 тис. грн.
Емітент та VimpelCom Cyprus Finance Limited входять до групи компаній VimpelCom Ltd.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно із законодавством.
Директор з регуляторно-правовго забезпечення

А.П. Осадчук
11.03.2015 р.

