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Відповідно до рішення Спостережної ради ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі – Банк)
(протокол № 51 від 17.02.2009р.) та наказу № 5/к від 17.02.2009р. звільнено з посади
Голови Правління 17.02.2009р. Сеся Ігора Анатолійовича (паспорт серія АМ №060925
виданий 08.11.2000р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській області) за власним бажанням (ст.38 КЗпП України). Сесь І.А. займав
цю посаду з 21.05.2008р. по 17.02.2009 р., акціями Банку не володіє, непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради Банку (протокол № 51 вiд 17.02.2009р.), наказу
№ 5/к вiд 17.02.2009 р. тимчасове виконання обов’язків покладено на заступника Голови
Правління Банку Малоух Ольгу Іванівну (паспорт серiя АЕ № 490353, виданий
31.01.1997р. Красногвардійським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi) до
підбору та погодження Національним банком України кандидатури на посаду Голови
Правління або виконуючого обов’язки Голови Правління. Малоух О.І.. займала наступнi
посади: машиніст установок збагачення 3 розряду; інженер відділу; інженер БПК;
інженер-програмист 3 категорії; інженер-програмист; інженер-програмист 2 категорії;
інженер-програмист 1 категорії; спеціаліст 1 категорії відділу по врахуванню операцій в
національній валюті управління бухгалтерського обліку та звітності; головний спеціаліст
відділу по врахуванню операцій в національній валюті управління бухгалтерського обліку
та звітності; головний спеціаліст відділу торгових операцій управління цінних паперів;
головний спеціаліст відділу фондових операцій управління цінних паперів; заступник
начальника відділу цінних паперів управління цінних паперів та корпоративного капіталу;
заступник начальника управління обліку банківських операцій; начальник управління
цінних паперів та корпоративного капіталу; начальник управління цінних паперів,
заступник Голови Правління банку. Малоух О.І. акцiями Банку не володiє, судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні та визнає , що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Т.в.о. Голови Правління Малоух Ольга Іванівна.

