Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Київстар"
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: www.kyivstar.ua
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 ПрАТ «Київстар», що проводилися у формі
заочного голосування (методом письмового опитування), 18.02.2012 р.:
1) повноваження п. Халеда Бішари в якості члена наглядової ради припинено.
Припинення повноважень (звільнення з посади) посадової особи виконано на підставі рішення
загальних зборів акціонерів емітента. Зміни у персональному складі наглядової ради пов'язані із
припиненням трудових відносин п. Халеда Бішари з акціонером емітента, за ініціативою якого
його було призначено.
Частка в статутному капіталі емітента, якою володіє особа: 0%.
Інформація про непогашену судимість за корисливi та посадовi злочини особи: немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 08.08.2011 р. - 18.02.2012 р.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
2) п. Яна Едварда Тігесена призначено на посаду члена наглядової ради.
Призначення посадової особи здійснено на підставі рішення загальних зборів акціонерів емітента.
Зміни у персональному складі наглядової ради зумовлені звільненням з посади одного із членів
наглядової ради, а саме п. Халеда Бішари.
Частка в статутному капіталі емiтента, якою володіє особа: 0%.
Інформація про наявність непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особи: немає.
Строк, на який призначено особу: безстроково.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний виконавчий директор
ВимпелКом Лтд. (Нідерланди) з 01.01.2012 р.; член ради директорів ВимпелКом Лтд.
(Нідерданди) з 2008 по 2011 роки; виконавчий віце-президент Теленор (Норвегія) з 1999 р., а з
2006 також обіймав посаду регіонального голови Теленор в країнах Центарльної та Східної
Європи. З часу початку роботи у Теленор в 1970 р. обіймав різні посади, включаючи посаду
головного виконавчого директора Сонофон (Данія), головного виконавчого директора Теленор
Нордік Мобайл (Норвегія), виконавчого віце-президента Теленор Мобайл АС (Норвегія),
головного виконавчого директора Теленор Інвест АС (Норвегія), виконавчого віце-президента
Теленор Бедріфт АС (Норвегія) та головного виконавчого директора Теленор Нетворкс АС
(Норвегія). Також працював головним виконавчим директором Есат Діджифон (Ірландія). На
даний час продовжує працювати головою ради директорів Теленор Монтенегро (Чорногорія), а
також є членом ради директорів Теленор Сербія (Сербія), Діджи (Малайзія), Юнінор (Індія).
Розмір пакета акцій емітента, що належить 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.

