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ІНФОРМАЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВФ УКРАЇНА»  ПРО ЗАГАЛЬНУ 

КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, 

ЯКИМ НАДСИЛАЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

АКЦІОНЕРІВ.  

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (надалі – ПрАТ «ВФ 
Україна» або Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства. 
Повна назва Товариства: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна».  
Місцезнаходження Товариства: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15.  
Форма проведення зборів: заочне голосування (ст. 48 Закону України «Про акціонерні 
товариства», пункт 9.51 ст. 9 Статуту Товариства). 
Місце проведення зборів: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 9-й поверх, к. 
0938. 
Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у 
позачергових загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 26 травня 2020 року.  
Дата та час закінчення прийому заповнених бюлетенів для голосування (дата та час 
проведення позачергових  загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування): до 
24 години 01 червня 2020 року. 
Поштова адреса, за якою необхідно направити заповнені та підписані бюлетені для 
голосування: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15. 
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена 
законодавством: https://www.vodafone.ua/uk/company/investors. 
 

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, яким надсилається письмове 

повідомлення про проведення загальних зборів є 30 квітня 2020 року. 

 
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання 
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому 
числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал 
товариства представлений двома і більше типами акцій). 
 
Загальна кількість акцій станом на  дату складання переліку осіб, яким надсилається 
повідомлення про проведення загальних зборів: 
 
Загальна кількість акцій Товариства станом на 30 квітня 2020 року - дату складання переліку 
акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення  про проведення загальних зборів, 
становить 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто 
шістнадцять) простих іменних акцій Товариства. 
 
Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким 
надсилається письмове повідомлення  про проведення загальних зборів: 
 
Загальна кількість голосуючих акцій  Товариства станом на 30 квітня 2020 року - дату складання 
переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних 
зборів, становить 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто 
шістнадцять) простих іменних акцій Товариства. 
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