ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента
І. 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) 2090070; (044) 2322184
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: http://www.kyivstar.ua/kh/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 № 2826 від 03.12.2013 р.: зміна складу
посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
22 серпня 2016 року річними Загальними зборами акціонерів емітента було прийнято
рішення:
1) Про припинення повноважень п. Ендрю Марка Девіса у якості члена Наглядової
ради емітента, що має наслідком автоматичне припинення повноважень Голови
Наглядової ради емітента.
Припинення повноважень (звільнення з посади) посадової особи здійснено на
підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів емітента, прийнятого на
підставі статуту емітента.
Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з вимогою Закону
України «Про акціонерні товариства», згідно з якою не рідше, ніж раз на три роки
до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства
обов'язково вноситься питання прийняття рішення про припинення повноважень
членів Наглядової ради.
Обрання нового Голови Наглядової ради емітента здійснюватиметься у порядку,
передбаченому положеннями ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та
статуту емітента, згідно з якими Голова наглядової ради акціонерного товариства
обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від
кількісного складу наглядової ради.
Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента:
0% акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова
особа: 0%. Наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини: немає.
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: на посаді члена
Наглядової ради емітента – з 25.02.2015 року по 22.08.2016 року, з них на посаді
Голови Наглядової ради емітента – з 26.02.2015 року по 22.08.2016 року.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
2) Про припинення повноважень п. Йогеша Санджіва Маліка у якості члена
Наглядової ради емітента.
Припинення повноважень (звільнення з посади) посадової особи здійснено на
підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів емітента, прийнятого на
підставі статуту емітента.
Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з вимогою Закону
України «Про акціонерні товариства», згідно з якою не рідше, ніж раз на три роки
до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства

обов'язково вноситься питання прийняття рішення про припинення повноважень
членів Наглядової ради.
Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента:
0% акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова
особа: 0%. Наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини: немає.
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: на посаді члена
Наглядової ради емітента – з 27.05.2014 року по 22.08.2016 року.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
3) Про припинення повноважень п. Бориса Олександровича Долгушина у якості члена
Наглядової ради емітента.
Припинення повноважень (звільнення з посади) посадової особи здійснено на
підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів емітента, прийнятого на
підставі статуту емітента.
Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з вимогою Закону
України «Про акціонерні товариства», згідно з якою не рідше, ніж раз на три роки
до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства
обов'язково вноситься питання прийняття рішення про припинення повноважень
членів Наглядової ради.
Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента:
0% акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова
особа: 0%. Наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини: немає.
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: на посаді члена
Наглядової ради емітента – з 05.08.2013 року по 22.08.2016 року.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
4) Про припинення повноважень п. Міхаіла Юрійовича Гєрчука у якості члена
Наглядової ради емітента.
Припинення повноважень (звільнення з посади) посадової особи здійснено на
підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів емітента, прийнятого на
підставі статуту емітента.
Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з вимогою Закону
України «Про акціонерні товариства», згідно з якою не рідше, ніж раз на три роки
до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства
обов'язково вноситься питання прийняття рішення про припинення повноважень
членів Наглядової ради.
Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента:
0% акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова
особа: 0%. Наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини: немає.
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: на посаді члена
Наглядової ради емітента – з 15.02.2013 року по 22.08.2016 року.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
5) Про припинення повноважень п. Коліна Годфрі Делахея у якості члена Наглядової
ради емітента.
Припинення повноважень (звільнення з посади) посадової особи здійснено на
підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів емітента, прийнятого на
підставі статуту емітента.
Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з вимогою Закону
України «Про акціонерні товариства», згідно з якою не рідше, ніж раз на три роки
до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства
обов'язково вноситься питання прийняття рішення про припинення повноважень

членів Наглядової ради.
Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента:
0% акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова
особа: 0%. Наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини: немає.
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: на посаді члена
Наглядової ради емітента – з 15.02.2013 року по 22.08.2016 року.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
6) Про призначення п. Ендрю Марка Девіса на посаду члена Наглядової ради емітента.
Призначення посадової особи на посаду члена Наглядової ради емітента здійснено
на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів емітента, прийнятого на
підставі статуту емітента.
Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з вимогою Закону
України «Про акціонерні товариства», згідно з якою не рідше, ніж раз на три роки
до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства
обов'язково вноситься питання про обрання членів Наглядової ради, та вказані
зміни у персональному складі Наглядової ради емітента відбулися за ініціативою
акціонерів емітента.
Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента:
0% акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова
особа: 0%. Наявність у посадової особи емітента 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 1 листопада 2013 р.
і по теперішній час п. Девіс обіймає посаду Головного фінансового директора
групи, VimpelCom Holdings B.V. (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), Wind Telecom S.p.A. (Італія), ВАТ «Вимпел-Комунікації» (РФ),
VimpelCom Ltd. (Нідерланди).
Пан Ендрю Марк Девіс як член Наглядової ради емітента є представником
акціонерів емітента - приватної компанії з обмеженою відповідальністю ВимпелКом
Холдінгз Б.В. та компанії з обмеженою відповідальністю ВимпелКом Лтд.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
7) Про призначення п. Йогеша Санджіва Маліка на посаду члена Наглядової ради
емітента.
Призначення посадової особи на посаду члена Наглядової ради емітента здійснено
на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів емітента, прийнятого на
підставі статуту емітента.
Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з вимогою Закону
України «Про акціонерні товариства», згідно з якою не рідше, ніж раз на три роки
до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства
обов'язково вноситься питання про обрання членів Наглядової ради, та вказані
зміни у персональному складі Наглядової ради емітента відбулися за ініціативою
акціонерів емітента.
Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента:
0% акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова
особа: 0%. Наявність у посадової особи емітента 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 березня 2014 року і
по теперішній час п. Малік обіймає посаду головного директора групи з технологій,
VimpelCom Ltd, Нідерланди; листопад 2010 року – листопад 2013 року працював на
посаді головного операційного директора, а згодом головного виконавчого
директора, Uninor, Індія; червень 2009 року – листопад 2011 року - обіймав керівні
посади, включаючи посади старшого віце-президента та керівника напрямку з
координації глобальної операційної діяльності, Telenor, Норвегія.
На даний час п. Малік також є членом виконавчих та наглядових органів низки
компаній, що є афілійованими компаніями групи VimpelCom Ltd., а саме: член ради
директорів в компаніях Limnotex Developments Limited (Кіпр); член Наглядової ради
ТОВ "Кар-Тел" (Республіка Казахстан); член Правління Banglalink Digital
Communications Ltd (Бангладеш); Голова Наглядової ради Pakistan Mobile
Communications Limited (Пакистан); член ради директорів ОАО «ВымпелКоммуникации» (Росія); Голова Правління VimpelCom Ltd. (Нідерланди); член ради
директорів Optimum Telecom Algerie Spa (Алжир).
Пан Йогеш Санджів Малік як член Наглядової ради емітента є представником
акціонерів емітента - приватної компанії з обмеженою відповідальністю ВимпелКом
Холдінгз Б.В. та компанії з обмеженою відповідальністю ВимпелКом Лтд.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
8) Про призначення п. Бориса Олександровича Долгушина на посаду члена Наглядової
ради емітента.
Призначення посадової особи на посаду члена Наглядової ради емітента здійснено
на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів емітента, прийнятого на
підставі статуту емітента.
Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з вимогою Закону
України «Про акціонерні товариства», згідно з якою не рідше, ніж раз на три роки
до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства
обов'язково вноситься питання про обрання членів Наглядової ради, та вказані
зміни у персональному складі Наглядової ради емітента відбулися за ініціативою
акціонерів емітента.
Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента:
0% акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова
особа: 0%. Наявність у посадової особи емітента 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 червня 2012 року і
по теперішній час п. Долгушин є директором з бізнес-контролю, VimpelCom
Holding B.V. (Нідерланди); серпень 2010 року – травень 2012 року - керівник
фінансового департаменту, GTEL-Mobile JSC, В"єтнам; листопад 2008 року –
серпень 2010 року - провідний менеджер з фінансової інтеграції, ВАТ "ВимпелКомунікації", Російська Федерація.
Пан Долгушин є Директором в VIP Kazakhstan Holding AG (Швейцарія) та VIP
Kyrgyzstan Holding AG (Швейцарія). Також п.Долгушин є членом виконавчих та
наглядових органів низки компаній, що є афілійованими компаніями групи
VimpelCom Ltd., а саме: член Наглядової ради LLC “Kar-Tel” (Казахстан); член ради
директорів Limnotex Developments Limited (Кіпр); член Наглядової ради TNS-Plus
Limited Liability Partnership (Казахстан).
Пан Борис Олександрович Долгушин як член Наглядової ради емітента є
представником акціонерів емітента - приватної компанії з обмеженою
відповідальністю ВимпелКом Холдінгз Б.В. та компанії з обмеженою
відповідальністю ВимпелКом Лтд.

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
9) Про призначення п. Міхаіла Юрійовича Гєрчука на посаду члена Наглядової ради
емітента.
Призначення посадової особи на посаду члена Наглядової ради емітента здійснено
на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів емітента, прийнятого на
підставі статуту емітента.
Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з вимогою Закону
України «Про акціонерні товариства», згідно з якою не рідше, ніж раз на три роки
до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства
обов'язково вноситься питання про обрання членів Наглядової ради, та вказані
зміни у персональному складі Наглядової ради емітента відбулися за ініціативою
акціонерів емітента.
Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента:
0% акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова
особа: 0%. Наявність у посадової особи емітента 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 липня 2015 р. і по
теперішній час п. Гєрчук є Головою бізнес-підрозділу «Євразія», VimpelCom Ltd.
(Нідерланди), липень 2012 р. – жовтень 2015 р. - головний директор групи з
комерції та стратегії, VimpelCom Ltd., Нідерланди; жовтень 2011 р. - червень 2012 р.
- головний комерційний директор групи, VimpelCom Ltd., Нідерланди; грудень 2008
р. - вересень 2011 р. - віце-президент та головний комерційний директор, ВАТ
"Мобільні Телесистеми", Російська Федерація.
П. Гєрчук також входить до складу виконавчої ради групи VimpelCom Ltd. і є
членом виконавчих та наглядових органів низки компаній, що є афілійованими
компаніями групи VimpelCom Ltd., а саме: член ради директорів ВАТ "ВимпелКомунікації" (Російська Федерація); голова наглядової ради ТОВ "Кар-Тел"
(Республіка Казахстан); директор VimpelCom International Services B.V.
(Нідерланди); член ради директорів Banglalink Digital Communications Ltd.
(Бангладеш); член ради директорів Pakistan Mobile Communications Limited
(Пакистан); голова ради директорів VIP Kazakhstan Holding AG (Швейцарія); голова
ради директорів VIP Kyrgyzstan Holding AG (Швейцарія); голова ради директорів
Limnotex Developments Limited (Кіпр); голова ради директорів VimpelCom
International Services B.V. (Нідерладнди).
Пан Міхаіл Юрійович Гєрчук як член Наглядової ради емітента є представником
акціонерів емітента - приватної компанії з обмеженою відповідальністю ВимпелКом
Холдінгз Б.В. та компанії з обмеженою відповідальністю ВимпелКом Лтд.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
10) Про призначення п. Генріха Даубнера на посаду члена Наглядової ради емітента.
Призначення посадової особи на посаду члена Наглядової ради емітента здійснено
на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів емітента, прийнятого на
підставі статуту емітента.
Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з вимогою Закону
України «Про акціонерні товариства», згідно з якою не рідше, ніж раз на три роки
до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства
обов'язково вноситься питання про обрання членів Наглядової ради, та вказані
зміни у персональному складі Наглядової ради емітента відбулися за ініціативою
акціонерів емітента.
Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента:
0% акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова
особа: 0%. Наявність у посадової особи емітента 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 травня 2015 року і
по теперішній час п. Даубнер обіймає посаду Директора Групи з контролю,
VimpelCom Ltd. (Нідерланди); з вересня 2014 року по березень 2015 року обіймав
посаду Директора з інтеграції та трансформації, Telefonica Germany (Німеччина); з
травня 2012 року по вересень 2014 року обіймав посаду Віце-Президента з
комерційного контролю, Telefonica Germany (Німеччина); з жовтня 2006 року по
квітень 2012 року обіймав посаду Фінансового директора та державного
представника, Telefonica O2 Slovakia (Словаччина).
Пан Даубнер також є директором низки наступних компаній, що є афілійованими
компаніями групи VimpelCom Ltd., а саме: Database Management Services Limited
(Мальта), Financial Powers Plan Limited (Мальта), GTH Canada B.V. (Нідерладнди),
Iraq Holding Limited (Мальта), Minimax Ventures Limited (Мальта), Sawyer Limited
(Мальта), Telecom Eurasia Limited (Мальта), Telecom Iraq Corp. Limited (Мальта),
Telecom Management Group Limited (Мальта), VimpelCom Amsterdam B.V.
(Нідерланди), VimpelCom Amsterdam Finance B.V. (Нідерланди), VimpelCom
Armenia Holding B.V. (Нідерланди), VimpelCom Georgia Holdings B.V.
(Нідерладнди), VimpelCom GSS B.V. (Нідерланди), VimpelCom Holdings B.V.
(Нідерланди), Vimpelcom Micro Holdings B.V. (Нідерланди), VimpelCom Telecom
Holding B.V. (Нідерланди), Wind Acquisition Holdings Finance S.p.A. (Італія).
Пан Генріх Даубнер як член Наглядової ради емітента є представником акціонерів
емітента - приватної компанії з обмеженою відповідальністю ВимпелКом Холдінгз
Б.В. та компанії з обмеженою відповідальністю ВимпелКом Лтд.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Президент

П.А.Чернишов
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