Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Київстар» (далі – «емітент»)
1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21673832
1.4. Місцезнаходження емітента: 03110, Україна, м. Київ, проспект Червонозоряний, б. 51
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 209 00 70, (044) 232 21 84
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@kyivstar.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: http://www.kyivstar.ua/press_center/about/partners/issuers/
1.8. Вид особливої інформації: відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні
цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення (зміна складу посадових осіб
емітента).
2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів емітента від 13.02.2013 р.:
1) Повноваження п. Коліна Годфрі Делахея в якості члена ревізійної комісії припинено, що
зумовлює автоматичне припинення повноважень голови ревізійної комісії.
Припинення повноважень (звільнення з посади) посадової особи виконано на підставі рішення
загальних зборів акціонерів емітента, прийнятого на підставі статуту.
Зміни у персональному складі ревізійної комісії пов'язані з ініціативою відкликати повноваження
п. Делахея акціонерами емітента, за поданням яких він призначався на посаду члена ревізійної
комісії.
Розмір частки в статутному капіталі емiтента, якою володіє особа: 0%.
Інформація про наявність непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: на посаді члена ревізійної комісії - з 14.03.2011
по 13.02.2013, з них на посаді голови ревізійної комісії - з 10.04.2012 по 13.02.2013.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
2) П. Єлєну Борісовну Кузнєцову перепризначено на посаду члена ревізійної комісії.
Звільнення і наступне повторне призначення особи на посаду члена ревізійної комісії пов'язане зі
специфікою формування цього органу. Згідно з положеннями ч. 1 ст. 73 та ч. 4 ст. 42 Закону
України "Про акціонерні товариства" члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах
обираються виключно шляхом кумулятивного голосування, причому при обранні членів органу
акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх
кандидатів одночасно. Таким чином часткова зміна складу ревізійної комісії неможлива. Виходячи
з цього, рішенням загальних зборів емітента від 13.02.2013 р. повноваження членів ревізійної
комісії попереднього складу було припинено, після чого в порядку кумулятивного голосування
було сформовано новий склад ревізійної комісії, до якого повторно увійшла п. Кузнєцова.
Розмір частки в статутному капіталі емiтента, якою володіє особа: 0%.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена ревізійної комісії попереднього складу: з
02.03.2012 по 13.02.2013; строк, на який особу повторно призначено членом ревізійної комісії
нового складу: до 31.12.2017 р.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: з 2011 р. і до теперішнього часу п.
Кузнєцова працювала податковим контролером групи та податковим менеджером в компаніях
групи ВимпелКом Лтд. (VimpelCom Ltd.), Нідерланди; 2003-2011 - обіймала посаду менеджера з
питань оподаткування, компанія СЕС Ворлд Скайз (SES World Skies), Нідерланди; 2001-2003 податковий аналітик, компанія ЕйЮСіЕс Ком'юнікейшнз сервісес (AUCS Communications
services), Нідерланди; 1995-2000 - перекладач та консультант з юридичних питань, компанія Ернст
енд Янг Лтд. (Ernst & Young Ltd.), Російська Федерація.
Інформація про наявність непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
3) П. Алєксєя Анатолійовича Савєльєва призначено членом ревізійної комісії.
Призначення посадової особи на посаду члена ревізійної комісії виконано на підставі рішення
загальних зборів акціонерів емітента, прийнятого на підставі статуту.
Зміни у персональному складі ревізійної комісії зумовлені звільненням з посади одного із членів
ревізійної комісії попереднього складу, а саме п. Коліна Годфрі Делахея.
Розмір частки в статутному капіталі емiтента, якою володіє особа: 0%.
Інформація про наявність непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає.
Строк, на який призначено особу: до 31.12.2017 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: з 2011 р. і до теперішнього часу п.
Савєльєв працював на посадах старшого менеджера із зовнішньої звітності та директора із
зовнішньої звітності, компанія ВимпелКом Холдінгз Б.В. (VimpelCom Holdings B.V.), Нідерланди;
2005-2011 - працював на посадах старшого менеджера та керівника служби методології
корпоративної звітності та обліку, керівника департаменту консолідованої звітності US GAAP,
ВАТ "Вимпел-Комунікації", Російська Федерація; 2003-2005 - працював консультантом в ТОВ
"Фінансові та бухгалтерські консультанти", Російська Федерація.
Інформація про розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Президент

І.В. Литовченко

