
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

01.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ OUT-GR-21-03499 

(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/ru/company/in

vestors/zvity-ta-rezultaty/informatsiya-e

mitenta/rozkryttya-informatsiyi-na-fond 01.03.2021 



ovomu-rynku 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

31.03.2021 обрано член Наглядової ради Лавренчук Володимир Миколайович  0 

Зміст інформації: 

На підставі Рішення  позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна"  (надалі - емітент, Товариство) від  31.03.2021 року 

(Протокол позачергових  загальних зборів  № 59 від 01.04.2021) відбулися зміни  в складі посадових осіб емітента, а саме: 

- обрано членом Наглядової ради емітента пана Лавренчука Володимира Миколайовича у зв'язку з необхідністю  обрання одного члена до складу Наглядової ради. 

Посадову особу обрано на три роки. Кандидатура висунута Товариством з обмеженою відповідальністю "Телко Солюшнз енд Iнвестментс" (Україна),   яке є акціонером 

ПрАТ "ВФ Україна", що володiє 773 845 495 простими іменними акціями  ПрАТ "ВФ Україна", що складає 99% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ "ВФ 

Україна".   Особа не володiє часткою в статутному капiталi емітента та є представником акціонера ТОВ "Телко Солюшнз енд Iнвестментс" (Україна). Посадова особа 

непогашеної судимості  за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду 

Товариства. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 

З  2005 року по 2019 року пан Лавренчук працював Головою Правління АТ "Райффайзен Банк Аваль", код 14305909, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9. 

З 2020 року -  пана  Лавренчука обрано Головою правління Українського католицького університету, код 26205857, місцезнаходження: 79011, Львівська обл, м.Львів, 

вул. Свєнціцького, 17. , Львівська обл., місто Львів, ВУЛ.СВЄНЦІЦЬКОГО, будинок 17 

З березня 2021 року пана Лавренчука обрано  Директором виконавчим ТОВ "НЕКСОЛ ХОЛДІНГ Україна", код 43843513, 03110, місто Київ, вул. Університетська, 

будинок 13-А. 

 

 


