Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії.
Генеральний директор

Устинова Ольга Володимирiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

21.10.2016
М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "МТС УКРАЇНА"
2. Організаційноправова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15
4. Код за ЄДРПОУ
14333937
5. Міжміський код та телефон, факс
0443895800 0443895806
6. Електронна поштова адреса
YMalyy@vodafone.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.10.2016
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення розміщено
на сторінці

202 Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку»

24.10.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://www.mts.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

24.10.2016
(дата)

Співвідношення
Відомості про прийняття рішення про надання згоди
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вартості активів
правочину3 (тис. грн)
1
2
4
фінансової
емітента 5за даними
звітності (тис.
останньої річної
грн)
фінансової звітності
(у відсотках)
1

2

3

4

5

1

21.10.2016

2915

14919745

0.0195

Зміст інформації:
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "МТС УКРАЇНА" 21.10.2016 р. прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть
(Протокол засiдання Наглядової ради, що вiдбулася 21.10.2016 р.)
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови
правочину iз заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються.

