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Вiдповiдно до рішення Спостережної Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі – Банк)
(протокол № 8 від 07.07.2010р.) звільнити заступника Голови Правління, члена Правління
Андрійчук Є.І. (паспорт серiя АК № 326666, виданий 16.09.1998р. Індустріальним РВ
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi) 23.07.2010р. згідно ст.38 Кодексу
Законів України про працю, за її власним бажанням. Андрійчук Є.І. займала цю посаду з
04.03.2008р. Андрійчук Є.І. акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має.
Вiдповiдно до рішення Спостережної Ради Банку (протокол № 8 від 07.07.2010р.) та у
зв’язку зі звільненням заступника Голови Правління, члена Правління Андрійчук Є.І.
призначити з 26.07.2010р. на посаду заступника Голови Правління, члена Правління ПАТ
«АКБ «КОНКОРД» Карташову Марину Юріївну (паспорт серiя АМ №988505 виданий
10.08.2002р. Красногвардейским РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Згiдно
п. 11.7 Статуту Банку строк повноважень - 3 роки. Карташова М.Ю. займала наступні
посади: економіст відділу неторгових операцій, економіст відділу фінансових ринків,
економіст відділу фінансових та фондових ринків, економіст 1 категорії відділу
фінансових та фондових ринків, економіст 1 категорії відділу обслуговування
зовнішньоекономічних операцій клієнтів, економіст 1 категорії відділу розвитку
клієнтської бази, провідний економіст відділу розвитку клієнтської бази, економіст
відділу фінансових ринків, провідний економіст управління розрахунків, старший
економіст депозитного відділу, начальник відділу фінансового моніторингу, заступник
директора філії по фінансовому моніторингу, Член Правління банку, відповідальний
працівник Банку з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, начальник управління з питань аналізу та управління ризиками Банку.
Карташова М.Ю. акціями Банку не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не
має.

