Титульний аркуш
28.01.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ OUT-GR-22-00992
(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)
(далі - Положення).
Генеральний директор
(посада)

Устинова О.В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2021 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14333937
4. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15
5. Міжміський код, телефон та факс: +380 44 389 58 00, + 380 44 389 58 06
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 здійснює 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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

https://www.vodafone.ua/company/inve
stors/zvity-ta-rezultaty/informatsiya-emi
tenta/rozkryttya-informatsiyi-na-fondov
omu-rynku

31.01.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих
акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

X
X

X

X

X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:
Iнформацiя про одержанi лiцензiї та окремi види дiяльностi не надається, тому що Законом
України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо скорочення перелiку
видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню" вiд 18 вересня 2019 року №
102-IXз перелiку видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, виключено
дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй.
Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента, промiжна фiнансова звiтнiсть
емiтента, висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором
(аудиторською фiрмою), твердження щодо промiжної iнформацiї в промiжнiй iнформацiї за 4
квартал не розкриваються.
Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається,
тому що Товариство не укладало таких правочинiв у звiтному перiодi.
Iнформацiя про вчинення значних правочинiв не надається, тому що Товариство не укладало
таких правочинiв у звiтному перiодi.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не
випускало iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало
похiднi цiннi папери.
Iнформацiя щодо корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного
секретаря вiдсутня.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що
Товариство не випускало боргових цiнних паперiв.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 12-18, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi
облiгацiї, iпотечнi сертифiкати.
Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається,
тому що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"
2. Дата проведення державної реєстрації
18.10.2004
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
7816621,16
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
2540
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
61.20 - Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку
42.22 - Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй
46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля
9. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, одноосiбний виконавчий орган - Генеральний
директор, Ревiзiйна комiсiя.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕЛКО
СОЛЮШНЗ ЕНД IНВЕСТМЕНТС"
ПIДПРИЄМСТВО IЗ 100%
IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦIЄЮ "ПТТ
ТЕЛЕКОМ КИЇВ"

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа

Україна, 03110, м. Київ, вулиця
Унiверситетська, будинок 13А

43354822

Україна, 01601, м. Київ, вулиця
Лейпцизька, будинок 15

20069181

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК ", МФО 380805
2) IBAN
UA763808050000026009843986411
3) поточний рахунок
UA763808050000026009843986411
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
в іноземній валюті
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", МФО 380805
5) IBAN
UA803808050000026009043986211

6) поточний рахунок
UA803808050000026009043986211

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Устинова Ольга Володимирiвна
3. Рік народження
1973
4. Освіта
Одеська Академiя зв'язку iм. А.С. Попова, спецiальнiсть "Економiка i управлiння в
зв'язку", iнженер-економiст
5. Стаж роботи (років)
24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), фiлiя "Макро-регион "Дальний Восток"",
1027700149124, Директор
7. Опис
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Голова Наглядової ради (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Джаббаров Юсiф
3. Рік народження
1981
4. Освіта
У 2006 р. закiнчив Бiрмiнгемську школу бiзнесу (Великобританiя), МВА, Банкiвська
справа та Фiнанси
5. Стаж роботи (років)
22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Компанiя Nobel Oil, 1700440571, Заступник Генерального директора та Фiнансовий
директор
7. Опис
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Терзиоглу Iльтер
3. Рік народження
1966
4. Освіта
у 1988 роцi закiнчив Стамбульський Унiверситет, економiка
5. Стаж роботи (років)
31

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
AzerTelecom International LLC (Azerbaijan), 1404602811, Член Ради директорiв
7. Опис
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Ахмедзаде Iмран
3. Рік народження
1985
4. Освіта
2003-2007 рр. - Азербайджанський державний економiчний унiверситет, основи
макроекономiки
5. Стаж роботи (років)
16
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Компанiя Nobel Oil, 1700440571, Голова Казначейства
7. Опис
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Лавренчук Володимир Миколайович
3. Рік народження
1957
4. Освіта
З 1978 по 1982 навчався у Київському Нацiональному Економiчному Унiверситетi.
Економiка
5. Стаж роботи (років)
39
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Райффайзен Банк Аваль", 14305909, Голова Правлiння
7. Опис
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Ратгебер Райнер
3. Рік народження
1964
4. Освіта
У 1990 р. закiнчив Унiверситет Пассау, Нiмеччина, економiчний факультет
5. Стаж роботи (років)
30
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Ufone (Pakistan Telecom Mobile), -, Генеральний директор
7. Опис
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Сердар Дженк
3. Рік народження
1968
4. Освіта
У 1991 роцi закiнчив Унiверситет Бiлкенту (Туреччина), промислова iнженерiя. У 1994
роцi закiнчив Пенсiльванський Унiверситет (США), M.B.A. (Фiнанси та Маркетинг) degree in
Finance and Marketing
5. Стаж роботи (років)
26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
STC (Saudi Telecom Group), -, Директор з продажу
7. Опис
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Лацанич Василь Iгорович
3. Рік народження
1972
4. Освіта
У 1995 закiнчив Вищий державний iнститут iм.М.Лисенка за спецiальнiстю :
оперно-симфонiчне дирегування, квалiфiкацiя: дирегент музичного театру. у перiод 2011-2013 рр.
навчався у лондонськiй бiзнес-школi у Лондонi та здобув диплом магiстра дiлового адмін
5. Стаж роботи (років)
22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "НЕКСОЛ ХОЛДIНГ АЗЕРБАЙДЖАН" (NEQSOL HOLDING AZREBAIJAN),
1404465101, Заступник Генерального директора, Голова Телеком напрямку.
7. Опис
На пiдставi Рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного
товариства "ВФ Україна" (надалi - емiтент, Товариство) вiд 25.10.2021 року (Протокол
позачергових загальних зборiв № 62 вiд 26.10.2021) вiдбулися змiни в складi посадових осiб
емiтента, а саме: обрано членом Наглядової ради емiтента пана Лацанича Василя Iгоровича у
зв'язку з необхiднiстю обрання одного члена до складу Наглядової ради, кiлькiсний склад якої
було збiльшено до 7 (семи) осiб. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Аббасов Рашад

3. Рік народження
1987
4. Освіта
У 2012 роцi закiнчив Державний Бакiнський Унiверситет, LLM з комерцiйного права
5. Стаж роботи (років)
11
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
PwC Azerbaijan, 9900024711, Менеджер з оподаткування
7. Опис
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Мiрзаєв Ельвiн
3. Рік народження
1986
4. Освіта
У 2010 роцi закiнчив Нюртiнгенський Унiверситет прикладних наук, мiжнароднi фiнанси
5. Стаж роботи (років)
12
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Neqsol Holding Azerbaijan", 1404465101, Старший фахiвець з iнвестицiй
7. Опис
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Джамалзаде Тюркай
3. Рік народження
1992
4. Освіта
У 2015 роцi закiнчила Азербайджанський Державний Унiверситет Економiки, Магiстр
Мiжнародної Економiки. У 2016 закiнчила Унiверситет Ескетера, Фiнанси та управлiння
5. Стаж роботи (років)
10
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
CJSC "Azerbaijan Railways", 9900007721, Заступник начальника вiддiлу економiчного
аналiзу
7. Опис
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
21.07.2010
570/1/10

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000078620

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
0,01
78166211
7816621,16
100
проста
рні іменні
6
бездокумент
арна іменна
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась. Протягом звiтного року фактiв допуску/скасування
допуску цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку не було. Протягом звiтного перiоду рiшення про емiсiю акцiй не
приймалося.

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування
ТОВ "ВФ Ритейл"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
41457291
4. Місцезнаходження
01601, м.Київ, вул.Лейпцизька, будинок 15
5. Опис
ПрАТ "ВФ Україна" володiє 100% у статутному капiталi ТОВ "ВФ Ритейл". Статутний
капiтал складає 1 260 140 000 гривень. Органами управлiння є Загальнi Збори Учасникiв,
Наглядова рада (4 особи) та одноособовий виконавчий орган - Директор. Орган контролю Ревiзiйна комiсiя, що складається з 3-х осiб. Основним видом дiяльностi за КВЕД є 46.90
Неспецiалiзована оптова торгiвля (основний).Дата державної реєстрацiї ТОВ "ВФ Ритейл":
12.07.2017. Рiшення про участь у ТОВ "ВФ Ритейл" прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ВФ
Україна" (Протокол Наглядової ради № 171 вiд 10.07.2017р).
1. Найменування
ТОВ "IТСФ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
41836771
4. Місцезнаходження
03057, м.Київ, Проспект Перемоги, будинок 49/2
5. Опис
ПрАТ "ВФ Україна" володiє 99% у статутному капiталi ТОВ "IТСФ". 1 % у статутному
капiталi належить ТОВ " ВФ Ритейл". Статутний капiтал складає 10 000 000 гривень. Статутом
передбаченi органи управлiння: Загальнi Збори Учасникiв, Наглядова рада та одноособовий
виконавчий орган - Директор. Основним видом дiяльностi за КВЕД є 62.01 Комп'ютерне
програмування (основний).Дата державної реєстрацiї ТОВ "IТСФ":28.12.2017р. Рiшення про
участь у ТОВ "IТСФ":прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ВФ Україна" (Протокол Наглядової
ради № 180 вiд 12.12.2017р).
1. Найменування
ПрАТ "ФАРЛЕП-IНВЕСТ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
19199961
4. Місцезнаходження
01011, м.Київ, провулок Євгена Гуцала, будинок 3
5. Опис
ПрАТ "ВФ Україна" є акцiонером ПрАТ "ФАРЛЕП-IНВЕСТ", розмiр пакету акцiй, що
належить ПрАТ "ВФ Україна" в юридичнiй особi - 99, 9929%, активи наданi у якостi внеску грошовi кошти.
Статутний капiтал складає 852 438 670, 00 гривень. Статутом передбаченi органи управлiння:
Загальнi Збори Акцiонерiв, Наглядова рада та одноособовий виконавчий орган - Генеральний
директор. Основним видом дiяльностi за КВЕД є 61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового
електрозв'язку (основний). Дата державної реєстрацiї ПрАТ "ФАРЛЕП-IНВЕСТ": 03.10.2000р.
Рiшення про участь у ПрАТ "ФАРЛЕП-IНВЕСТ", прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ВФ
Україна" (Протокол Наглядової ради № 260 вiд 07.09.2021р).

1. Найменування
ТОВ "КЕЙБЛ ТВ-ФIНАНСИ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
30019767
4. Місцезнаходження
02100, м.Київ, БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ, будинок 20
5. Опис
ПрАТ "ВФ Україна" є учасником ТОВ "КЕЙБЛ ТВ-ФIНАНСИ" розмiр частки у
статутному капiталi, що належить ПрАТ "ВФ Україна" в юридичнiй особi - 95 %, активи наданi у
якостi внеску - грошовi кошти.
5% частки у статутному капiталi ТОВ "КЕЙБЛ ТВ-ФIНАНСИ" належить ПрАТ
"ФАРЛЕП-IНВЕСТ".
Статутний капiтал складає 343 75, 00 гривень. Статутом передбаченi органи управлiння:
Загальнi Збори Учасникiв та одноособовий виконавчий орган - Директор. Основним видом
дiяльностi за КВЕД є 61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку (основний). Дата
державної реєстрацiї 12.08.1998 р. Рiшення про участь у ТОВ "КЕЙБЛ ТВ-ФIНАНСИ" прийнято
Наглядовою радою ПрАТ "ВФ Україна" (Протокол Наглядової ради № 260 вiд 07.09.2021р).

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про
загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від
емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
Дата випуску
1
21.07.2010

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск
2
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Вид цінних паперів
3
Акція проста
бездокументарна
іменна

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Найменування
органу, що наклав
обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

4
UA4000078620

5
вiдсутнiй

6
Обмеження вiдсутнi.

7
вiдсутнiй

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі
Дата
реєст
рації
випус
ку
1
21.07.
2010
Опис:

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Загальна кількість
голосуючих акцій
(шт.)

Кількість
голосуючих акцій,
права голосу за
якими обмежено
(шт.)

2
570/1/10

3
UA4000078620

4
781 662 116

5
7 816 621,16

6
781 662 116

7
0

Обмеження вiдсутнi.

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

ХV. Проміжний звіт керівництва
Опис важливих подiй, якi вiдбулися упродовж звiтного перiоду, що почався з 01.10.2021 року та
закiнчився 31.12.2021 року.
Сталий розвиток.
Група компанiй ВФ Україна визнано найбiльш прозорою українською компанiєю. Такими є
результати Iндексу ESG прозоростi українських компанiй (ESG Transparency Index 2020).
Щорiчне оцiнювання проводить Професiйна асоцiацiя корпоративного управлiння (ПАКУ) i
Центр "Розвиток Корпоративної Соцiальної Вiдповiдальностi" за пiдтримки Центру
мiжнародного приватного пiдприємництва (CIPE). Iндекс оцiнює прозорiсть українських
компанiй за ESG-факторами (соцiальними, екологiчними та корпоративним управлiнням).
У квiтнi 2021 року Група компанiй ВФ Україна вперше опублiкувала рiчний звiт зi сталого
розвитку за 2020 рiк. ПрАТ "ВФ Україна" продовжує роботу та планує випускати рiчнi звiти i
надалi.
Пiдтвердження кредитного рейтингу
В жовтнi 2021 р. мiжнародне агентство Fitch Ratings пiдтвердило "позитивний" прогноз рейтингу
для ПрАТ "ВФ Україна". Агентство також пiдтвердило всi рейтинги ПрАТ "ВФ Україна",
включаючи довгостроковий рейтинг дефолту емiтента на рiвнi "В".
Генеральний директор ПрАТ "ВФ Україна" Ольга Устинова увiйшла у ТОП-10 у рейтингу
ТОП-100 найкращих управлiнцiв.
Головними премiями вiдзначенi проекти групи компанiй ВФ Україна у номiнацiях "Рекрутинг" та
"Винагорода та Визнання": на HR Pro Awards 2021 (всеукраїнськi премiї для HR-професiоналiв).
Корпоративне управлiння.
За 4 кв. 2021 р. було проведено 7 засiдань Наглядової ради Товариства, на яких прийнятi рiшення:
Затвердити змiни та доповнення до Трудового договору (Контракту) Генерального директора
ПрАТ "ВФ Україна".
Скликати позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ВФ Україна".
Пiдтвердити вiдсутнiсть ризикiв визнання ПрАТ "ВФ Україна" неплатоспроможним внаслiдок
виплати дивiдендiв.
Взяти до вiдома звiт про фiнансовi результати за вересень 2021 р. та 9 мiсяцiв 2021 р.
Взяти до вiдома звiт про ключовi операцiйнi КПЕ за 9 мiсяцiв 2021 р.
Затвердити скоригований проект "Розгортання покриття LTE на 2021 - 2022 роки для виконання
лiцензiйних умов".
Взяти до вiдома стратегiю фiксованого бiзнесу: дiяльнiсть Vega пiсля закриття угоди з придбання.
Взяти до вiдома статус щодо Бiлiнгу.

Взяти до вiдома звiт про дiяльнiсть Аудиторського комiтету за 3 квартал 2021 р.
Затвердити бюджет ПрАТ "ВФ Україна" на 2022 р.
Затвердити Iнвестицiйну програму ПрАТ "ВФ Україна" на 2022 р.
Взяти до вiдома звiт про управлiння ризиками ПрАТ "ВФ Україна" станом на 4 квартал 2021 р.
Затвердити розмiр благодiйного пожертвування та схвалення адресата / одержувача.
Затвердити укладення Договору про надання телекомунiкацiйних послуг з розмiщення базових
станцiй в регiонах України.
Попереднє схвалити Додаткову угоду № 3 до Договору поруки вiд 26.03.2018 р. мiж ТОВ
"Самсунг Електронiкс Україна Компанi" та ПрАТ "ВФ Україна".
Взяти до вiдома звiт робочої групи з питань iнфраструктури.
Затвердити результати закупiвельної процедури та укладення договорiв 8-и ASR.
Попереднє схвалити Договiр про надання поворотної фiнансової допомоги мiж ПрАТ
"ФАРЛЕП-IНВЕСТ" та ПрАТ "ВФ Україна".
Визначити дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строку їх виплати.
Затвердити Робоче завдання № 3 до Договору про надання консультацiйних послуг № KV0109
вiд 02.12.2020 р. мiж ТОВ "МакКiнзi i компанiя Україна" та ПрАТ "ВФ Україна".
Затвердити правочини (договори), якi укладаються ПрАТ "ВФ України" на суму понад один
мiльйон доларiв США, або еквiвалент такої суми в iншiй валютi.
Затвердити Додаткову угоду № 80 до Договору поставки № SD-18-511712 вiд 01.08.2018 р. мiж
ТОВ "ВФ Ритейл" та ПрАТ "ВФ Україна".
Продовжити повноваження Генерального директора ПрАТ "ВФ Україна".
Затвердити трудовий договiр (контракт), який укладається з Генеральним директором ПрАТ "ВФ
Україна".
Затвердити План роботи Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна" на 2022 р.
Взяти до вiдома звiт про фiнансовi результати за жовтень 2021 р. та 10 мiсяцiв 2021 р.
Взяти до вiдома звiт про управлiння ризиками ПрАТ "ВФ Україна".
Подовжити строк виконання завдання з проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi
ПрАТ "ВФ Україна", визначення умов договору, що укладається з аудитором та встановлення
розмiру оплати за аудиторськi послуги.

Попереднє схвалити Додаткову угоду до Договору позики № 3 вiд 21.07.2020 р. мiж ТОВ "ВФ
Ритейл" та ПрАТ "ВФ Україна".
Затвердити змiни до органiзацiйної структури ПрАТ "ВФ Україна".
За звiтний перiод було проведено 2 засiдання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, на яких
прийнятi рiшення:
Про встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна".
Про обрання члена Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна".
Про затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладається ПрАТ "ВФ Україна" з
членом Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна", та обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договору з членом Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна".
Про затвердження змiн та доповнень до Трудового контракту, що укладаються ПрАТ "ВФ
Україна" з членами Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна".
Про розподiл нерозподiленого прибутку ПрАТ "ВФ Україна", затвердження розмiру дивiдендiв,
дати, строкiв, порядку та способу їх виплати.
Основнi ризики та невизначеностi.
Основними ризиками на ринку телекомунiкацiй в Українi є економiчнi, полiтичнi, регуляторнi
ризики.
Протягом 2021 р. в Українi спостерiгається коливання обмiнних валютних курсiв долара та/або
євро. На коливання валютних курсiв мають вплив такi фактори: стан свiтової економiки (пандемiя
COVID-19, торгiвельнi вiйни, коливання на фондових ринках); стан платiжного балансу та
виплати за державним боргом України; активнiсть експортерiв та iмпортерiв; iнфляцiя;
iнтервенцiї НБУ; випуск ОВДП та поведiнка iноземних iнвесторiв; зовнiшнє фiнансування; цiни
на енергоресурси;полiтичнi фактори в Українi та свiтi.
Ослаблення української гривнi щодо долара та/або євро збiльшує витрати, деномiнованi в
iноземних валютах, але позитивно впливає на доходи, деномiнованi в iноземнiй валютi. Однак
посилення української гривнi вiдносно долара та/або євро зменшує доходи, деномiнованi в
iноземних валютах.
Прискорення темпiв iнфляцiї в Українi призводить до зниження рiвня купiвельної спроможностi
населення, що може вплинути на рiвень споживання i на виконання планiв роздрiбних продажiв i,
отже, до зниження доходiв, збiльшення витрат i зниження операцiйної рентабельностi ПрАТ "ВФ
Україна" та її дочiрнiх компанiй.
Банкрутство або фiнансова неплатоспроможнiсть банкiв, в яких ПрАТ "ВФ Україна" розмiщує
свої кошти, може призвести до втрати депозитiв або може мати негативний вплив на здатнiсть
ПрАТ "ВФ Україна" здiйснювати банкiвськi операцiї, що може спричинити iстотнi негативнi
наслiдки для бiзнесу, фiнансового стану та результатiв дiяльностi.
Карантиннi обмеження в Українi у зв'язку з коронавiрусом можуть впливати на обмеження
роботи багатьох галузей економiки. Це, в свою чергу, негативно впливає на добробут населення

та бiзнес як основних споживачiв телекомунiкацiйних послуг. Скорочення туристичної
активностi суттєво впливає на валютнi доходи вiд роумiнгових послуг.
Пандемiя стала каталiзатором цифрової трансформацiї в усьому свiтi. Вимушений масовий
перехiд на вiддалену роботу, реiнжинiринг бiзнес-процесiв, поширення та оптимiзацiя процесiв
вiддаленого навчання, розширення каналiв он-лайн продажу, пiдвищення попиту на
рiзноманiтний вiртуальний контент тощо матимуть довгостроковий ефект.
З 2014 р. дiють норми Закону України "Про санкцiї", який передбачає, зокрема, застосування
таких санкцiй:
блокування активiв;
анулювання або призупинення лiцензiй та iнших дозволiв;
заборона користування радiочастотним ресурсом України;
обмеження або припинення надання телекомунiкацiйних
телекомунiкацiйних мереж загального користування;

послуг

i

використання

заборона передачi технологiй, прав на об'єкти iнтелектуальної власностi (зокрема - на програмне
забезпечення);
зупинення виконання економiчних i фiнансових зобов'язань.
На теперiшнiй час санкцiї згiдно Закону України "Про санкцiї" до ПрАТ "ВФ Україна" та її
бенефiцiару не застосованi. Застосування санкцiй до контрагентiв/постачальникiв може мати
негативний вплив на бiзнес, фiнансовий стан, результати дiяльностi та перспективи розвитку
ПрАТ "ВФ Україна".
Основнi ризики ПрАТ "ВФ Україна" при розгортаннi власної мережi 4G/LTE включають
необхiднiсть суттєвих iнвестицiй з прив'язкою до курсу iноземної валюти з тривалим термiном
повернення, а також ризики окупностi проекту в цiлому з урахуванням конкурентного
середовища, економiчної ситуацiї i платоспроможностi населення.
На ринку телекомунiкацiй iснують ризики регiональної цiнової агресiї з боку конкурентiв.
Час вiд часу в вiдношеннi ПрАТ "ВФ Україна" проводяться розслiдування АМКУ. Пiд час таких
розслiдувань у разi виявлення порушень щодо Компанiї можуть бути застосованi санкцiї, у т.ч.
штрафи.
Неоднозначнiсть трактування податкового законодавства може спричиняти появу податкових
ризикiв та, як наслiдок, застосуванння штрафних санкцiй. Поява додаткових платiжних
зобов'язань за податками може негативно впливати на фiнансовий стан та результати дiяльностi
Компанiї.
Iснують ризики, пов'язанi з функцiонуванням власної роздрiбної мережi ПрАТ "ВФ Україна" . У
разi навiть незначного погiршення економiчної ситуацiї, при виникненнi проблем у зовнiшнiх
постачальникiв обладнання, при коливаннi нацiональної валюти на ринку стiльникового рiтейлу
значно посилюється цiнова конкуренцiя, яка може привести до втрати доходiв i зниження

маржинальностi роздрiбної мережi.
Для скорочення ризикiв на всiх рiвнях управлiння ПрАТ "ВФ Україна" застосовується комплекс
заходiв, якi є невiд'ємною частиною операцiйного управлiння, стратегiчного, бiзнес, бюджетного,
комерцiйного та iнвестицiйного планування. Iнтегроване управлiння ризиками спрямоване на
забезпечення розумної гарантiї досягнення стратегiчних цiлей ПрАТ "ВФ Україна" i пiдтримання
рiвня ризику в прийнятних межах. Це досягається за рахунок функцiонування системи виявлення
i систематичного аналiзу ризикiв i врахування iстотних ризикiв при прийняттi управлiнських
рiшень. У ПрАТ "ВФ Україна" дiє нормативний документ (полiтика), який встановлює основнi
етапи, принципи органiзацiї i функцiонування системи iнтегрованого управлiння ризиками ПрАТ
"ВФ Україна" та дочiрнiх компанiй.
Нормативний документ включає:
Загальнi принципи управлiння ризиками.
Цiлi i завдання процесу управлiння ризиками.
Опис загальної концепцiї i процесу iнтегрованого управлiння ризиками.
Розподiл вiдповiдальностi за управлiння ризиками.
Визначення базових понять, якi використовуються в процесi управлiння ризиками.
Принципи прийняття рiшень з урахуванням ризикiв.

