Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"КОНКОРД"
Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
34514392
Місцезнаходження емітента
49069, Дніпропетровська обл.
м. Дніпропетровськ,
вул. Артема, буд. 94
Міжміський код, телефон та факс емітента
0562310438
Електронна поштова адреса емітента
concord_inf@concord.ua
Веб-сайт емітента
http://concord.ua/
Адреса сторінки в мережі інтернет, яка
http://www.concord.ua/about/korpat_upr/osob_inf
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"
отримав 25.07.2012 лист Національного банку України від 23.07.2012 №41-112/3649-7347, в якому
сповіщається, що відповідно до рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду та
регулювання діяльності банків від 20 липня 2012 року погоджено Свиридюк Лілію Вячеславівну на посаду
головного бухгалтера, члена правління банку. Згідно банківського законодавства та статуту банку Свиридюк
Л.В. заступає на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком України.
Наглядова рада банку на своєму засіданні від 14.05.2012 прийняла рішення призначити Свиридюк
Лілію Вячеславівну головним бухгалтером, членом правління з моменту погодження її кандидатури
Національним банком України в порядку, передбаченому "Положенням про порядок реєстрації та
ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів", затвердженому постановою Правління
Національного банку України від 08.09.2011 №306. Свиридюк Л.В. не володіє акціями банку, непогашеної
судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової
діяльності не має, призначена на посаду строком до припинення повноважень. Попередні посади, які
обіймала Свиридюк Л.В.: Дирекція "АКАПБ "Україна" по Дніпропетровській області: касир-експерт сектору
цінних паперів і касових операцій оперо; оператор комп’ютерного набору сектору комп’ютерної обробки та
видачі інформації оперо. ЗАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО": економіст відділу внутрішньобанківського обліку;
провідний бухгалтер відділу обліку внутрішньобанківських операцій. ЗАТ АКБ "СИГМАБАНК" начальник
управління бухгалтерського обліку та касових операцій. ПАТ "АКБ "КОНКОРД" заступник головного
бухгалтера.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова Правління Міняйло В.Ф. 25.07.2012

