Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
06.09.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1348
(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).
Голова Правління
(посада)

Задоя Юрій Анатолійович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
34514392
5. Міжміський код та телефон, факс:
0562-31-04-38, 0562-31-04-38
6. Адреса електронної пошти:
info@concord.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 проводить діяльність з 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 інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://concord.ua/page/documents

06.09.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни (призначено,
Ідентифікаційний
Розмір частки в
звільнено, обрано
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне
Посада
код юридичної
статутному капіталі
або припинено
найменування юридичної особи
особи
емітента (у відсотках)
повноваження)
1
2
3
4
5
6
03.09.2021
припинено
член Правління, перший
Мунтян Оксана Павлівна
0
повноваження
заступник Голови Правління
Зміст інформації:
03.09.2021 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол засiдання Наглядової ради № 90 вiд 03.09.2021) прийнято рiшення про припинення (вiдкликання)
повноважень з 05.09.2021 Мунтян Оксани Павлівни на посаді члена Правління, першого заступника Голови Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" (надалi - посадова особа) у
зв'язку з її переведенням (призначенням) з 06.09.2021 на посаду члена Правління, заступника Голови Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" на підставі власної заяви
посадової особи.
Розмiр пакета акцiй АТ "АКБ "КОНКОРД", яким володiє посадова особа - 0,00%.
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi АТ "АКБ "КОНКОРД"- 0,00%.
Рiшення Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про припинення (вiдкликання) повноважень посадової особи обґрунтовано перерозподілом повноважень / сфер
відповідальності керівників АТ "АКБ "КОНКОРД" та введенням в дію організаційної структури АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 06.09.2021.
У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа обiймала посаду члена Правлiння, першого заступника Голови Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" з 11.12.2020 по 05.09.2021.
03.09.2021
призначено
член Правління, заступник
Мунтян Оксана Павлівна
0
Голови Правління
Зміст інформації:
03.09.2021 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол засiдання Наглядової ради № 90 вiд 03.09.2021) прийнято рiшення про призначення з 06.09.2021 Мунтян
Оксани Павлівни на посаду члена Правлiння, заступника Голови Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" (надалi - посадова особа) у зв'язку з переведенням з посади члена
Правлiння, першого заступника Голови Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" на підставі власної заяви посадової особи.
Розмiр пакета акцiй АТ "АКБ "КОНКОРД", яким володiє посадова особа - 0,00%.
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi АТ "АКБ "КОНКОРД"- 0,00%.
Рiшення Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про призначення посадової особи обґрунтовано перерозподілом повноважень / сфер відповідальності керівників АТ
"АКБ "КОНКОРД" та введенням в дію організаційної структури АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 06.09.2021.
У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа призначена на посаду безстроково.
Посадова особа обiймала наступнi посади протягом останнiх п'яти рокiв:
11.2014-11.2016 начальник Управлiння iндивiдуального бiзнесу ПАТ "ФIНЕКСБАНК";
02.2017-10.2017 заступник Голови Правлiння ПАТ "БАНК СIЧ";
09.2018-12.2019 Радник Голови Правлiння АТ "АКБ "КОНКОРД";
12.2019-12.2020 член Правління, заступник Голови Правління АТ "АКБ "КОНКОРД";
12.2020-09.2021 член Правління, перший заступник Голови Правління АТ "АКБ "КОНКОРД".
03.09.2021
призначено
член Правління, перший
Донець Дмитро Вікторович
0
заступник Голови Правління
Зміст інформації:
Дата
вчинення
дії

03.09.2021 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол засiдання Наглядової ради № 90 вiд 03.09.2021) прийнято рiшення про призначення з 06.09.2021 Донця
Дмитра Вікторовича на посаду члена Правлiння, першого заступника Голови Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" (надалi - посадова особа) на підставі власної заяви
посадової особи.
Розмiр пакета акцiй АТ "АКБ "КОНКОРД", яким володiє посадова особа - 0,00%.
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi АТ "АКБ "КОНКОРД"- 0,00%.
Рiшення Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про призначення посадової особи обґрунтовано перерозподілом повноважень / сфер відповідальності керівників АТ
"АКБ "КОНКОРД" та введенням в дію організаційної структури АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 06.09.2021.
У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа призначена на посаду безстроково.
Посадова особа обiймала наступнi посади протягом останнiх п'яти рокiв:
10.2015-07.2016 заступник керівника бізнесу Центр електронного бізнесу АТ КБ "ПРИВАТБАНК";
01.2017-08.2017 перший заступник керівника бізнесу - начальник Департаменту "Лабораторія розробки програмного забезпечення" ГО АТ КБ "ПРИВАТБАНК";
08.2017 -08.2018 заступник керівника напрямку- директор Департаменту супроводу продуктів напрямку електронного бізнесу Головного офісу АТ КБ "ПРИВАТБАНК";
08.2018 -10.2020 директор департаменту розробки та супроводу продуктів Головного офісу АТ КБ "ПРИВАТБАНК";
07.2021-09.2021 операційний директор АТ "АКБ "КОНКОРД".
03.09.2021
звільнено
член Правління, заступник
Бабенко Оксана Миколаївна
0
Голови Правління
Зміст інформації:
03.09.2021 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол засідання Наглядової ради № 90 вiд 03.09.2021) прийнято рішення про звільнення (припинення
повноважень) члена Правління, заступника Голови Правління Бабенко Оксани Миколаївни (надалi - посадова особа) на підставі особистої заяви посадової особи про
звільнення за угодою сторін згідно п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП України.
Розмiр пакета акцiй АТ "АКБ "КОНКОРД", яким володiє посадова особа - 0,00%.
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi АТ "АКБ "КОНКОРД"- 0,00%.
Рiшення Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про звільнення (припинення повноважень) посадової особи обґрунтовано виконанням вимог законодавства України
щодо припинення трудових відносин.
У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа обiймала посаду члена Правлiння, заступника Голови Правління АТ "АКБ "КОНКОРД" з 17.02.2020.
На посаду замість звільненої особи нікого не призначено (вилучено з організаційної структури Банку посаду, яку обіймала посадова особа).

