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
26 лютого 2015 р. наглядовою радою емітента було ухвалено рішення про призначення п. Ендрю
Марка Девіса головою наглядової ради.
Призначення посадової особи на посаду голови наглядової ради здійснено на підставі рішення
наглядової ради емітента, прийнятого у відповідності з положеннями ст. 54 Закону України «Про
акціонерні товариства» та статуту емітента, згідно з якими голова наглядової ради обирається
членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової
ради.
Зміни в персональному складі наглядової ради пов'язані з припиненням повноважень п. Рене
Ханнса Шустера в якості члена та голови наглядової ради за ініціативою акціонерів емітента, за
поданням яких він призначався до складу наглядової ради.
Інформація про розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє особа: 0%.
Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: немає.
Строк, на який призначено особу: безстроково.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з листопада 2013 р. і до
теперішнього часу п. Девіс обіймає посаду головного фінансового директора групи, VimpelCom
Ltd., Нідерланди; з жовтня 2010 р. по жовтень 2013 р. обіймав посаду головного фінансового
директора компанії Verizon Communications Inc., США; з серпня 2007 р. по вересень 2010 р.
обіймав посаду головного фінансового директора компанії Vodafone India Limited (Індія), що
входить до складу Vodafone Group plc. Пан Девіс входить до складу рад директорів низки
компаній, які належать до групи VimpelCom Ltd., зокрема WIND Telecomunicazioni S.p.A. (Італія),
Global Telecom Holding S.A.E (Єгипет) та ВАТ «Вимпел-Комунікації» (РФ).
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.
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