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.: одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків
активів емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
N
з/п

Найменування
позикодавця
або прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи, що
надала позику

Дата
підписання
договору
позики

1
1

2
VimpelCom
Cyprus Finance
Limited

3
09.02.2015

Предмет договору
грошові
найменування
кошти
речей,
визначених
родовими
ознаками

4
у
іноземній
валюті

5
-

Дата
зарахування
коштів на
поточний
рахунок або
передання
речей,
визначених
родовими
ознаками
6
17.05.2016

Сума
одержаної
позики або
вартість
речей,
визначених
родовими
ознаками
(тис. грн)

Вид позики
(процентна,
безпроцентна)

Вид
застави (у
разі
наявності)

Процентна
ставка

Строк,
на який
надано
позику
(місяців)

Співвідношення
суми одержаної
позики до
вартості активів
на початок року
(у відсотках)

7
25,395

8
процентна

9
застава
відсутня

10
фіксована,
9,8

11
16

12
0,00015

1

17.05.2016 року на поточний рахунок Приватного акціонерного товариства "Київстар" (далі - "Емітент") було зараховано кошти в розмірі одної тисячі
доларів США, які є п’ятим та останнім траншем позики, отриманої на підставі Договору про надання кредитної лінії (далі - "Договір"), укладеного між
Емітентом та VimpelCom Cyprus Finance Limited (країна реєстрації юридичної особи - Кіпр; реєстраційний номер в країні реєстрації - НЕ 324604;
місцезнаходження: Sotiri Tofini, 4, 2nd Floor, Agios Athanasios, 4102, Limassol, Cyprus). Дата підписання Договору - 9 лютого 2015 року. Договір набув
чинності з дати його реєстрації в НБУ 18.02.2015 р. Відповідно до умов Договору VimpelCom Cyprus Finance Limited надає Емітенту незабезпечену
кредитну лінію, максимальний розмір якої становить двісті мільйонів доларів США. Строк, до якого Емітент може скористатися позикою, - до дати
погашення позики, якою є 17.06.2016 р. Перебіг строку користування позикою починається 18.02.2015 року та закінчується 17.06.2016 року. Позика є
процентною, процентна ставка за використання позикових коштів становить 9,8% річних. Відсотки нараховуються за фактом отримання кожного траншу з
першого дня такого траншу, але день погашення заборгованості за відповідним траншем не враховується. Нарахування відсотків здійснюється щоденно
та розраховується на основі фактичної кількості минулих днів та тривалості року в 360 днів. Емітент сплачує нараховані відсотки по кожному траншу в
кожну дату виплати відсотків, визначену Договором. Датами виплати відсотків є 12.05.2015 р., 12.08.2015 р., 12.11.2015 р., 12.02.2016 р., 12.05.2016 р. та
дата погашення позики, якою є 17.06.2016 р., а також може бути інша дата, узгоджена між Емітентом та VimpelCom Cyprus Finance Limited. Кредитна лінія
має бути погашена Емітентом згідно з наступним графіком:
Дати погашення

Суми погашення (у доларах США)

21 вересня 2015

2 000 000

22 вересня 2015

2 000 000

23 вересня 2015

2 000 000

24 вересня 2015

2 000 000

25 вересня 2015

2 000 000

19 жовтня 2015

2 000 000

20 жовтня 2015

2 000 000

23 жовтня 2015

1 564 000

27 жовтня 2015

2 000 000

02 листопада 2015

1 200 000

04 листопада 2015

1 236 000

18 листопада 2015

3 500 000

19 листопада 2015

1 000 000

20 листопада 2015

3 000 000

23 листопада 2015

2 500 000
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18 грудня 2015

3 500 000

21 грудня 2015

3 500 000

22 грудня 2015

3 000 000

18 лютого 2016

3 500 000

19 лютого 2016

3 500 000

22 лютого 2016

3 000 000

26 лютого 2016

4 140 000

29 лютого 2016

2 860 000

1 березня 2016

3 000 000

15 березня 2016

3 000 000

Всього

18 березня 2016

2 500 000

21 березня 2016

2 500 000

18 квітня 2016

12 000 000

04 травня 2016

13 600 000

17 червня 2016

106 400 000
200 000 000

З урахуванням вимог застосовуваного законодавства, Емітент може виплатити всю чи частину непогашеної Кредитної лінії (у тому числі будь-які
нараховані та несплачені відсотки) у будь-який час, отримавши попередню письмову згоду на це кредитора - VimpelCom Cyprus Finance Limited. Грошові
кошти, повернуті Емітентом в межах кредитної лінії, можуть бути повторно запозичені ним за умови згоди VimpelCom Cyprus Finance Limited та виконання
умов Договору. Договір не містить умов забезпечення виконання зобов’язання Емітентом перед VimpelCom Cyprus Finance Limited. Договір та будь-які
позадоговірні зобов’язання, що виникають в результаті та у зв’язку з ним, регулюються правом Англії та Уельсу. Метою використання позикових коштів,
отриманих Емітентом в межах Договору, є фінансування придбання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження
радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS) та придбання телекомунікаційного обладнання та послуг задля розвитку мережі
стільникового мобільного зв’язку третього покоління. Попереднє рішення про схвалення Договору було прийняте наглядовою радою Емітента 06.02.2015
р. Враховуючи строки складання фінансової звітності суб’єктами господарювання, а також значні коливання курсу гривні по відношенню до іноземних
валют, що унеможливлювало точне визначення розміру позики в гривневому еквіваленті по відношенню до вартості активів Емітента за даними
останньої річної фінансової звітності на момент її попереднього схвалення наглядовою радою, з метою уникнення будь-яких сумнівів щодо юридичної
сили правочину, Договір було схвалено рішенням загальних зборів акціонерів Емітента від 05.03.2015 р. Розмір одержаного п’ятого траншу позики (який є
3

останнім траншем позики) до загального розміру позики за Договором становить 0,0005%. Вартість активів Емітента станом на 01.01.2016 р. становила
17 475 568 тис. грн., вартість чистих активів - 10 873 619 тис. грн. Розрахунок вартості чистих активів здійснено відповідно до Методичних рекомендацій
щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
17.11.2004 р. № 485, з урахуванням змін до стандартів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. №
73. Співвідношення загальної суми позики за Договором до вартості активів Емітента на початок 2016 року становить 30,67%, співвідношення суми п’ятого
траншу позики (який є останнім траншем позики) до вартості активів на початок 2016 року становить 0,00015%. Розрахунок гривневого еквівалента
загальної суми позики здійснено згідно з офіційним курсом НБУ на дату набрання чинності Договором 18.02.2015 р., згідно з яким загальна сума позики у
гривневому еквіваленті становить 5359934,8 тис. грн. Розрахунок гривневого еквівалента суми п’ятого траншу позики (який є останнім траншем позики)
здійснено згідно з офіційним курсом НБУ на дату отримання відповідного траншу 17.05.2016 р., згідно з яким сума останнього траншу у гривневому
еквіваленті становить 25,395 тис. грн. Емітент та VimpelCom Cyprys Finance Limited входять до групи компаній VimpelCom Ltd.
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
17 травня 2016 року
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