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: Червонозоряний проспект, б. 51, м. Київ, Україна, 03110
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
Рішення про призначення п. Кая Гуннара Гулбрандсена членом правління емітента прийнято
наглядовою радою емітента 14.09.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення наглядової ради у зв'язку із
заповненням п. Гулбрандсеном вакантної посади технічного директора, що входить до складу
правління відповідно до рішення наглядової ради від 07.12.2011 р.
Частка в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова особа: 0%.
Інформація про наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особи: немає.
Строк, на який призначено особу: безстроково.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: з 1 вересня 2012 і до теперішнього часу
– технічний директор ПрАТ «Київстар»; 2006-2012 – старший віце-президент та керівник різних
функції в сфері ІТ та технологій компанії Telenor Norge AS, Норвегія ; 2001-2005 – перебував на
посадах старшого виконавчого президента (2001-2004) та старшого віце-президента (2004-2005)
компанії Telenor Mobil AS, Норвегія; 1998-2001 – обіймав керівні посади в енергетичних
компаніях групи АВВ в Норвегії, Ісландії та Швейцарії; 1996-1997 – керуючий директор компанії
Eldrive AS, Норвегія; 1993-1996 – керуючий директор компанії Siv. Ing. Benum AS, Норвегія;
1989-1993 – відповідальний за експлуатацію інформаційних систем (1989-1990) та менеджер
департаменту інформаційних систем (1990-1993) компанії ABB Energi AS, Норвегія; 1987-1989 –
інженер проектів в компанії EB National Elektro A/S, Норвегія. З 2001 р. і до теперішнього часу п.
Гулбрандсен є головою наглядової ради енергетичної компанії Nordengen AS, Норвегія.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством:
Президент Литовченко І.В.

