ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Київстар»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21673832
3. Місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул.Дегтярівська, буд. 53
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2090070; (044) 2322184
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: https://kyivstar.ua/ru/about/about/partners/issuers
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до
вимог глави 2 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку № 2826 від 03.12.2013 р.: зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
Рішення про обрання п. Войташека Мацея Богдана на посаду члена Ревізійної комісії
ПрАТ «Київстар» прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Київстар»
03.09.2018 року на підставі Статуту ПрАТ «Київстар». Згідно з зазначеним вище
рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київстар» повноваження п. Войташека
Мацея Богдана в якості члена Ревізійної комісії ПрАТ «Київстар» є дійсними з
03.09.2018 року.
Зміни у персональному складі Ревізійної комісії ПрАТ «Київстар» пов’язані з вимогами
ч.1 ст. 73 та ч.4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якими
обирається Ревізійна комісія, члени Ревізійної комісії в акціонерних товариствах
обираються виключно шляхом кумулятивного голосування, причому при обранні
членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування
проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Зміни у персональному складі Ревізійної
комісії ПрАТ «Київстар» відбулися за ініціативою акціонерів емітента.
Інформація про розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова
особа: 0%. Особа володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Наявність
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: немає.
Строк, на який призначено особу: з 03 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: особа перебувала на
посаді члена Ревізійної комісії ПрАТ «Київстар»: з 06.11.2015 року по 31.12.2017 року,
на посаді Голови Ревізійної комісії ПрАТ «Київстар»: з 08.12.2015 року по 31.12.2017
року; з 1 жовтня 2015 року і до теперішнього часу п. Войташек обіймає посаду
Директора з зовнішньої звітності, VEON Ltd, Нідерланди; з 1 листопада 2012 року по
30 вересня 2015 року обіймав посаду Старшого менеджера зі звітності за
міжнародними фінансовими стандартами, VEON Ltd, Нідерланди; з 1 квітня 2010 року
по 31 жовтня 2012 року обіймав посаду менеджера з обліку та оцінки консультаційних
послуг, PWC Amsterdam, Нідерланди.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
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ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Президент

___________________
(підпис)
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О.В.Комаров
03 вересня 2018 року
(дата)

