Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Київстар»
Приватне акціонерне товариство «Київстар» (далі – «Товариство»), місцезнаходження якого: просп.
Червонозоряний, б. 51, м. Київ, Україна, повідомляє про те, що 23 квітня 2014 р. о 9 годині 00 хвилин
за місцевим часом відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»).
Загальні збори проводитимуться за адресою: вул. Дегтярівська, б. 53, к. 1001, м. Київ, Україна.
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Порядок денний Загальних зборів
Звіт ради Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Звіт правління Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Розгляд та затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за 2013 р.
Затвердження звітів аудиторів щодо річної фінансової звітності Товариства за 2013 р.
Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за 2013 р.
Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2013 р.

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюватиметься за вказаною вище адресою у день
проведення Загальних зборів з 8 години 00 хвилин до 8 години 45 хвилин за місцевим часом. Для
реєстрації акціонеру (представнику акціонера) Товариства необхідно мати при собі паспорт або інший
документ, що посвідчує його особу. Крім того, повноваження представника, який є посадовою особою
акціонера Товариства, на участь та голосування на Загальних зборах повинні бути підтверджені
оригіналами або нотаріально засвідченими копіями або витягами з установчих документів та
документами, що підтверджують призначення (обрання) такої особи та її повноваження діяти від імені
акціонера Товариства без довіреності. Будь-який інший представник акціонера Товариства повинен
мати належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах.
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є 16 квітня 2014 р.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним
Загальних зборів, в робочі дні з 9 до 18 години за адресою: вул. Дегтярівська, б. 53, к. 906, м. Київ,
Україна. Посадовою особою Товариства, відповідальною за ознайомлення акціонерів Товариства з
документами, є президент Товариства Литовченко Ігор Володимирович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-13 рр. (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній
Усього активів
11 468 852
14 875 568
Основні засоби
6 342 147
6 452 808
Довгострокові фінансові інвестиції
34 567
37 598
Запаси
311 607
726 955
Сумарна дебіторська заборгованість
1 380 869
4 125 004
Грошові кошти та їх еквіваленти
641 911
1 369 855
Нерозподілений прибуток
8 282 753
11 618 917
Власний капітал
9 203 564
12 562 976
Статутний капітал
887 119
887 119
Довгострокові зобов'язання і забезпечення *
17 958
42 780
Поточні зобов'язання і забезпечення *
2 247 330
2 269 812
Чистий прибуток
3 779 592
4 096 872
Середньорічна кількість акцій (шт.)**
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
0
0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
0
0
протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
3 516
3 751
* Інформація наводиться з урахуванням змін до стандартів бухгалтерського обліку, затверджених
наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р.
**Згідно з Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності, затвердженими
наказом Міністерства фінансів України № 433 від 28.03.2013 р., розділ IV звіту про фінансові
результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито
продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі
випуску таких акцій. Акції Товариства зазначеним критеріям не відповідають, тому відповідна графа
таблиці не заповнюється.
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