ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА»
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "ВФ Україна"
2. Код за ЄДРПОУ: 14333937
3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, Лейпцизька, 15
4. Міжміський код, телефон та факс: 0443895800 0443895806
5. Електронна поштова адреса: ntarasova@vodafone.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
http://www.mts.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
29.05.2018 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (Протокол засідання
Наглядової ради № 189 вiд 29.05.2018 р.) прийнято рішення обрати Зоммера Рона Головою Наглядової ради.
Зоммера Рона обрано Головою Наглядової ради на строк повноважень Наглядової ради (чинний склад
Наглядової ради обрано 26.04.2018 строком на три роки, Протокол Річних загальних зборів № 41 від
26.04.2018р.). Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини посадова особа Товариства не має. Перелік попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 1998 року i по
теперішній час є членом Наглядової ради компанiї "Munich Reinsurance" (Нiмеччина), з 2006 року i по теперішній
час є членом Ради директорів компанiї "Tata Consultancy Services" (Iндiя), з 2009 року i по теперiшнiй час є
Головою Ради директорів ПАТ "МТС», з 2013 року i по теперiшнiй час є членом Комiтету зi стратегії Ради
директорів
ПАТ
"МТС".
Кандидатура висунута Приватною компанією з обмеженою вiдповiдальнiстю Preludium B.V., яка є акцiонером
ПрАТ «ВФ Україна», що володiє 773 845 495 простими iменними акцiями ПрАТ «ВФ Україна», що складає 99%
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАО «ВФ Україна». Особа не володiє часткою в статутному капiталi
емітента
та
є
представником
акціонера
Preludium
B.V.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду
Товариства.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Генеральний директор Устинова Ольга Володимирівна
29.05.2018 р.

