
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

26.08.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ OUT-GR-21-09013 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 

Генеральний директор    Устинова Ольга Володимирiвна  
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 Приватне акцiонерне товариство "ВФ Україна" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 01601, м.Київ, вул.Лейпцизька,15 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 14333937 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 0443895800, 04438958005 

6. Адреса електронної пошти: 

 ntarasova@vodafone.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://www.vodafone.ua/company/inve

stors/zvity-ta-rezultaty/informatsiya-

emitenta/rozkryttya-informatsiyi-na-

fondovomu-rynku 26.08.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис.грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту, на якій 

розміщений витяг 

з протоколу 

загальних зборів 

акціонерів / 

засідання 

наглядової ради, 

на яких/якому 

прийняте рішення 

1 2 3 4 5 6 

1 23.08.2021 17 911 733,84 37 376 208 47,92  

Зміст інформації: 

23 серпня 2021 року рішенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ВФ Україна" (Протокол №61 вiд 23.08.2021р.) (надалi - "ПрАТ "ВФ Україна""), було прийнято рiшення 

про надання згоди на вчинення ПрАТ "ВФ Україна" правочинiв та укладення договорів у зв'язку зі зміною умов випуску 

облігацій участі у позиці на суму 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США, з процентною ставкою 6,20%, з 

погашенням у 2025 році, випущених ВіЕфЮ Фандінг ПіЕлСі [VFU FUNDING PLC], публічною компанією з обмеженою 

відповідальністю з зареєстрованим місцезнаходженням за адресою: 11 поверх, 200 Елдерсгейт Стріт, Лондон EC1A4HD, 

Сполучене Королівство [11th Floor, 200 Aldersgate Street, London EC1A4HD, United Kingdom] (надалі - "ВіЕфЮ Фандінг 

ПіЕлСі") з метою фінансування позики на користь ПрАТ "ВФ Україна" (надалі - "Облігації"). Вiдомостi щодо правочинiв 

iз зазначенням, зокрема, їх характеру: Укладання Товариством договору про внесення змін до договору позики з ВіЕфЮ 

Фандінг ПіЕлСі, що фінансується за рахунок надходжень, отриманих ВіЕфЮ Фандінг ПіЕлСі внаслідок випуску 

Облігацій. Гранична сукупна вартiсть договору позики не перевищує: 672 100 000 (шістсот сімдесят два мільйони сто 

тисяч доларів США) доларiв США (за курсом НБУ на 23.08.2021- 26,6504 ) - 17 911  733 840 гривень). Вартiсть активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 37 376 208 000 гривень. Спiввiдношення граничної сукупностi 

вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 47,92%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 781 662 116 (сiмсот вiсiмдесят один мiльйон шiстсот шiстдесят двi тисячi сто 

шiстнадцять). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: [781 662 116 (сiмсот 

вiсiмдесят один мiльйон шiстсот шiстдесят двi тисячi сто шiстнадцять). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 

"за": 781 662 116 (сiмсот вiсiмдесят один мiльйон шiстсот шiстдесят двi тисячi сто шiстнадцять), "проти" - немає, 

"утримався" - немає.]  

 


