ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Київстар»
2. Код за ЄДРПОУ: 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: http://www.kyivstar.ua/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.: прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість
ІІ. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення
яких є заінтересованість
№
Дата прийняття
Ринкова вартість
Вартість активів
Співвідношення ринкової
з/п
рішення
майна або послуг,
емітента за даними
вартості майна або послуг,
що є предметом
останньої річної
що є предметом
правочину
фінансової звітності
правочину, до вартості
(тис. грн)
(тис. грн)
активів емітента за даними
останньої річної фінансової
звітності
(у відсотках)
1
2
3
4
5
1
22.09.2017
70000
17649020
0,39662
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю:
22.09.2017 року;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова Рада Приватного
акціонерного товариства «Київстар» (надалі – «ПрАТ «Київстар»»);
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена
відповідно до законодавства: 70000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 17649020 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину,
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
0,39662%;
Істотні умови правочину, а саме: Згідно з чинним законодавством України вимоги щодо розкриття
інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю не застосовуються до ПрАТ
"Київстар".
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
(підпис)
М.П.

22 вересня 2017 року

