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 відповідно до вимог глави 1 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.: зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
1. Рішення про призначення п. Ксеніч Олени Михайлівни на посаду головного бухгалтера
прийнято т. в. о. президента емітента 19.01.2015 р.
Призначення посадової особи Ксеніч Олени Михайлівни на посаду головного бухгалтера
виконано на підставі наказу про прийняття на роботу.
Зміни в персональному складі посадових осіб емітента пов’язані із заповненням посади головного
бухгалтера, яка була вакантною.
Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє особа: 0%.
Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: немає.
Строк, на який призначено особу: до 18.01.2016 р. за умовами строкового трудового договору,
який може буде продовжено в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з липня 2014 р. по січень 2015 р. п.
Ксеніч обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ «Сингента», Україна; з червня 2011 р. по
лютий 2014 р. обіймала керівні посади, включаючи посади директора з розвитку та корпоративних
справ, керівника фінансового департаменту та головного бухгалтера, ТОВ «ОБІ Україна
Франчайзинговий центр», Україна.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
2. Рішення про звільнення п. Миронюк Діни Леонідівни від виконання обов’язків головного
бухгалтера прийнято директором по персоналу та розвитку організації емітента 19.01.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі наказу про відміну суміщення
посад.
Зміни в персональному складі посадових осіб емітента пов’язані із заповненням посади головного
бухгалтера, яка була вакантною.
Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє особа: 0%.
Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді (тимчасово виконувала обов'язки головного
бухгалтера емітента): з 09.07.2014 р. по 19.01.2015 р.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Президент

П.А. Чернишов

