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/ru/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
03.04.2014 р. наглядовою радою ПрАТ "Київстар" було прийнято рішення:
1) про призначення п. Ібрагіма Мохамеда Мохамеда Хассанеіна Карама на посаду члена правління
ПрАТ "Київстар".
Зміни в персональному складі правління пов'язані з його розширенням з трьох до п'яти членів та,
відповідно, входженням до складу правління двох нових членів, які обіймають посади фінансового
та комерційного директорів.
Інформація про розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володiє особа: 0%.
Наявність непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає.
Строк, на який призначено особу: безстроково.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: з 1 вересня 2013 р. і до теперішнього
часу п. Карам обіймає посаду фінансового директора ПрАТ "Київстар", Україна; вересень 2011 серпень 2013 - директор з бізнес контролю, злиттів та поглинань, VimpelCom Holdings B.V.,
Нідерланди; 2003-2011 - працював на різних посадах, включаючи посади фінансового директора,
директора зі стратегічного планування, директора з інвестицій та розвитку бізнесу в операційних
компаніях, що входять до групи "OrascomTelecom Holding", Єгипет; 1995-2003 - працював на
різних посадах, включаючи посади керуючого директора, директора з інвестицій, старшого
експерта з інвестиційних питань в компанії "Prime Investments - Fund Managers", Єгипет. З
15.02.2013 по 05.08.2013 п. Карам обіймав посаду члена наглядової ради ПрАТ "Київстар".
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
2) про призначення п. Сантьяго Аргеліка Хессе на посаду члена правління ПрАТ "Київстар".
Зміни в персональному складі правління пов'язані з його розширенням з трьох до п'яти членів та,
відповідно, входженням до складу правління двох нових членів, які обіймають посади фінансового
та комерційного директорів.
Інформація про розмір частки в статутному капіталі емiтента, якою володіє особа: 0%.
Наявність непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає.
Строк, на який призначено особу: безстроково.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: з 18 листопада 2013 р. і до
теперішнього часу п. Аргелік обіймає посаду комерційного директора ПрАТ "Київстар", Україна;
2007-2013 - партнер, Oliver Wyman, Великобританія; 2006-2007 - директор, Mercer Management
Consulting, Франція; 1998-2006 - партнер, Diamond Management & Technology Consultants,
Франція; 1995-1997 - старший консультант, Accenture, Іспанія; 1993-1994 - інженер-дослідник,
SEAT, S.A., Іспанія.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій.
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
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