Інформація
у відповідності до вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства"
I.
Акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" BRACELOS PROPERTIES CORP., якому належить 1 184 618 (один мільйон сто вісімдесят чотири тисячі
шістсот вісімнадцять) штук простих іменних акцій ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ", що складає більш
ніж 5% простих акцій Товариства, у відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства"
15.04.2020 року внесена пропозиція щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів ПрАТ
"Телесистеми України", скликаних на 28.04.2020 року, а саме щодо нових кандидатів до складу органів
(наглядової ради) ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ".
З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Наглядової ради
Товариства", внесена пропозиція про включення до бюлетеня для кумулятивного голосування наступного
кандидата у члени Наглядової ради:

№

Прізвище, ім’я, побатькові кандидатів,
які пропонуються до
складу Наглядової
ради

чи є
кандидат
акціонером

1

Шульман Вадім

ні

Зазначення інформації про кандидата
зазначення
чи є кандидат
розміру
представником
пакету
акціонера/групи
акцій, що
акціонерів, із зазначенням
належать
інформації про цього
кандидату,
акціонера/акціонерів
штук
кандидат є
представником акціонера
не належать
BRACELOS
PROPERTIES CORP.

чи є
кандидат
незалежним
директором

ні

ІI.
Акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" GROCULO INVESTMENT S.A., якому належить 904 878 (дев'ятсот чотири тисячі вісімсот сімдесят вісім)
штук простих іменних акцій ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ", що складає більш ніж 5% простих акцій
Товариства, у відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" 15.04.2020 року
внесена пропозиція щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів ПрАТ "Телесистеми
України", скликаних на 28.04.2020 року, а саме щодо нових кандидатів до складу органів (наглядової
ради) ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ".
З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Наглядової ради
Товариства", внесена пропозиція про включення до бюлетеня для кумулятивного голосування наступного
кандидата у члени Наглядової ради:

№

Прізвище, ім’я, побатькові кандидатів,
які пропонуються до
складу Наглядової
ради

1

Ляхович Станіслав
Олексійович

чи є
кандидат
акціонером

ні

Зазначення інформації про кандидата
зазначення
чи є кандидат
розміру
представником
пакету
акціонера/групи
акцій, що
акціонерів, із зазначенням
належать
інформації про цього
кандидату,
акціонера/акціонерів
штук
кандидат є
представником акціонера
не належать
GROCULO
INVESTMENT S.A.

чи є
кандидат
незалежним
директором

ні

ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ"

