Титульний аркуш
30.01.2020
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 141
(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) (далі - Положення).
Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Правлiння

Савченко Михайло Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2019 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34514392
4. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, площа Троїцька, буд. 2
5. Міжміський код, телефон та 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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://concord.ua/r
u/page/documents

30.10.2019

(адреса сторінки)

(дата)
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Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
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забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:

X
X

1. "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 1) iнформацiя про
зобов'язання та забезпечення емiтента; 2) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї
основних видiв продукцiї; 3) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не
розкривається, оскiльки цi вiдомостi за четвертий квартал не пiдлягають розкриттю згiдно
законодавства.
2. "Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 1) iнформацiя про облiгацiї емiтента; 2) iнформацiя
про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; 3) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента"
не розкриваються, оскiльки протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск облiгацiй,
iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв.
3. "Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах" не розкриваються, оскiльки Банк не
виступає учасником в юридичних особах та не брав участi у створеннi юридичних осiб.
4. "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не розкривається,
оскiльки, Банк не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.
5. "Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв" не розкриваються, оскiльки Банк не
здiйснював конвертацiю цiнних паперiв протягом звiтного перiоду.
6. "Iнформацiя про замiну управителя" не розкриваються, оскiльки Банк не здiйснював випуск
боргових цiнних паперiв.
7. "Iнформацiя про керуючого iпотекою" не розкриваються, оскiльки Банк не є емiтентом
iпотечних сертифiкатiв та облiгацiй.
8. "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв" не розкриваються,
оскiльки Банк не здiйснював випуск /операцiї з iпотечними активами.
9. "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним
консолiдованим iпотечним боргом" не розкривається, оскiльки Банк не здiйснював випуск
iпотечних сертифiкатiв.
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10. "Iнформацiя про iпотечне покриття: 1) iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття; 2) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; 3)
iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань
за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних
активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду; 4) iнформацiя
про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних
активiв до складу iпотечного покриття" не розкривається, оскiльки Банк не є емiтентом
iпотечних активiв.
11. "Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних
активiв" не розкривається, оскiльки Банк не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв та
облiгацiй.
12. "Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не
розкривається, оскiльки Банк не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.
13. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва)" не розкривається, оскiльки Банк не є емiтентом цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва.
14. "Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку" не розкривається, оскiльки цi вiдомостi за четвертий квартал не
пiдлягають розкриттю згiдно законодавства.
15. "Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi" не розкривається, оскiльки цi вiдомостi за четвертий квартал не
пiдлягають розкриттю згiдно законодавства.
16. "Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором
(аудиторською фiрмою)" не розкривається, оскiльки цi вiдомостi за четвертий квартал не
пiдлягають розкриттю згiдно законодавства.
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"
2. Дата проведення державної реєстрації
03.08.2006
3. Територія (область)
Дніпропетровська обл.
4. Статутний капітал (грн)
200000000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
362
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - Iншi види грошового посередництва
9. Органи управління підприємства
Вищим органом управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв Банку. Виконавчим
органом Банку, що здiйснює поточне управлiння є Правлiння Банку. Наглядова рада банку
здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу Банку, захист прав вкладникiв iнших
кредиторiв та акцiонерiв банку та не бере участi в поточному управлiннi Банком.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа

Сосєдка Олена Вiлiївна
Сосєдка Юлiя Вiлiївна
Маломуж Тетяна Миколаївна

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
3
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Операцiйний департамент Нацiонального банку України
2) МФО банку
300001
3) поточний рахунок
32009116601026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
АТ "УКРЕКСIМБАНК"
5) МФО банку
322313
5

6) поточний рахунок
16009012193247

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Банкiвська лiцензiя
Опис

Дата
Державний орган, що видав
закінчення
ліцензію
дії ліцензії
2
3
4
5
230
07.11.2011 Нацiональний банк України
Банкiвська лiцензiя видана безстроково до моменту вiдкликання її
Нацiональним банком України
Номер
ліцензії

Дата
видачі

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
паперами - брокерська

АД №034476 18.07.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку
Строк дiї лiцензiї необмежений, до моменту вiдкликання
Опис
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними АД №034477 18.07.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперами - дилерська
паперiв та фондового ринку
Строк дiї лiцензiї необмежений, до моменту вiдкликання
Опис
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
депозитарна дiяльнiсть
1484
18.09.2015 Нацiональна комiсiя з цiнних
депозитарної установи
паперiв та фондового ринку
Строк дiї лiцензiї необмежений, до моменту вiдкликання
Опис
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Наглядової ради, акцiонер банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сосєдка Олена Вiлiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1975
5. Освіта
вища економiчна
6. Стаж роботи (років)
23
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АКБ "КОНКОРД", 34514392, Голова Наглядової ради АТ "АКБ
"КОНКОРД"(повноваження припинено згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол №40 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ
"АКБ "КОНКОРД" вiд 27.09.2019).
8. Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдносно Сосєдки Олени Вiлiївни, що входить до персонального
складу посадових осiб АТ "АКБ "КОНКОРД" не вiдбувались. Сосєдку Олену Вiлiївну обрано
членом Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" строком на 3 роки рiшенням позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол №40 позачергових Загальних
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зборiв акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД" вiд 27.09.2019), рiшенням Наглядової ради АТ "АКБ
"КОНКОРД" (протокол засдання Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" б/н вiд 27.09.2019)
обрано Головою Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД". Непогашена судимiсть за корисливi та
посадовi злочини вiдсутня. Посадова особа є акiонером АТ "АКБ "КОНКОРД".
1. Посада
Член Наглядової ради, акцiонер банку
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сосєдка Юлiя Вiлiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1966
5. Освіта
вища економiчна
6. Стаж роботи (років)
26
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АКБ "КОНКОРД", 34514392, Член Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД"
(повноваження припинено згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АКБ
"КОНКОРД" (протокол №40 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД"
вiд 27.09.2019).
8. Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдносно Сосєдки Юлiї Вiлiївни, що входить до персонального
складу посадових осiб АТ "АКБ "КОНКОРД"не вiдбувались. Сосєдку Юлiю Вiлiївну обрано
членом Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" строком на 3 роки рiшенням позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД"(протокол №40 позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД" вiд 27.09.2019). Непогашена судимiсть за корисливi та
посадовi злочини вiдсутня. Посадова особа є акiонером АТ "АКБ "КОНКОРД".
1. Посада
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савченко Михайло Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1976
5. Освіта
вища економiчна
6. Стаж роботи (років)
22
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АКБ "КОНКОРД", 34514392, Член правлiння - начальник департаменту
корпоративного бiзнесу ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (26.07.2018 ПАТ "АКБ "КОНКОРД"
перейменовано на АТ"АКБ "КОНКОРД" на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"АКБ "КОНКОРД" вiд 22.06.2018).
8. Опис
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Змiни в звiтному перiодi вiдносно Савченка Михайла Олександровича, що входить до
персонального складу посадових осiб АТ "АКБ "КОНКОРД" не вiдбувались. Савченко
Михайло Олександрович призначений на посаду заступника Голови Правлiння, члена Правлiння
рiшенням Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол засiдання Наглядової ради АТ
"АКБ "КОНКОРД" б/н вiд 09.09.2015); наказ № 160/к вiд 09.09.2015, безстроково. Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
1. Посада
Член Правлiння, вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондарчук Iрина Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1977
5. Освіта
вища освiта
6. Стаж роботи (років)
23
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "А - БАНК", 14360080, Головний економiст з фiнансовго монiторингу ПАТ "АкцентБанк".
8. Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдносно Бондарчук Iрини Миколаївни, що входить до
персонального складу посадових осiб АТ "АКБ "КОНКОРД" не вiдбувались. Бондарчук Iрина
Миколаївна призначена на посаду рiшенням Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол
засiдання Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" б/н вiд 30.12.2015), наказ № 226/к вiд
30.12.2015. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
1. Посада
Член Наглядової ради, незалежний член (незалежний директор)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Семенова Олена Олександрiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1978
5. Освіта
вища економiчна
6. Стаж роботи (років)
13
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АКБ "КОНКОРД", 34514392, Член Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД",
незалежний член (незалежний директор), повноваження припинено згiдно рiшення позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол №40 позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД"вiд 27.09.2019).
8. Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдносно Семенової Олени Олександрiвни, що входить до
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персонального складу посадових осiб АТ "АКБ "КОНКОРД" не вiдбувались. Семенову Олену
Олександрiвну обрано членом Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД", незалежним членом
(незалежним директором), строком на 3 роки рiшенням позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол №40 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ
"АКБ "КОНКОРД" вiд 27.09.2019). Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня. Посадова особа є незалежним членом Наглядової ради (незалежним директором).
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хоторнiчан Людмила Якiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1974
5. Освіта
вища економiчна
6. Стаж роботи (років)
25
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АКБ "КОНКОРД", 34514392, Начальник вiддiлу грошового обiгу ПАТ "АКБ
"КОНКОРД" (26.07.2018 ПАТ "АКБ "КОНКОРД" перейменовано на АТ"АКБ "КОНКОРД" на
пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АКБ "КОНКОРД" вiд 22.06.2018).
8. Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдносно Хоторнiчан Людмили Якiвни, що входить до
персонального складу посадових осiб АТ "АКБ "КОНКОРД" не вiдбувались. Хоторнiчан
Людмила Якiвна призначена на посаду рiшенням Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД"
(протокол засiдання Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" б/н вiд 29.09.2014); наказ № 1/к вiд
05.01.2015, строком до припинення повноважень. Непогашена судимiсть за корисливi та
посадовi злочини вiдсутня.
1. Посада
Член Наглядової ради, як представника акцiонера Сосєдки О.В.
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiняйло Валентин Францевич
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1954
5. Освіта
вища економiчна
6. Стаж роботи (років)
43
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АКБ "КОНКОРД", 34514392, Член Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД", як
представник акцiонера Сосєдки О.В. (повноваження припинено згiдно рiшення позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол №40 позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД" вiд 27.09.2019).
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8. Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдносно Мiняйла Валентина Францевича, що входить до
персонального складу посадових осiб АТ "АКБ "КОНКОРД" не вiдбувались. Мiняйла
Валентина Францевича обрано членом Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД", як представника
акцiонера Сосєдки О.В. строком на 3 роки рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол №40 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АКБ
"КОНКОРД" вiд 27.09.2019). Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Посадова особа є членом Наглядової ради, як представник акцiонера Сосєдки О.В.
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Задоя Юрiй Анатолiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1983
5. Освіта
вища економiчна
6. Стаж роботи (років)
14
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АКБ "КОНКОРД", 34514392, Перший заступник Голови Правлiння, член правлiння
ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (26.07.2018 ПАТ "АКБ "КОНКОРД" перейменовано на АТ"АКБ
"КОНКОРД" на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АКБ "КОНКОРД" вiд
22.06.2018).
8. Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдносно Задої Юрiя Анатолiйовича, що входить до
персонального складу посадових осiб АТ "АКБ "КОНКОРД" не вiдбувались. Рiшенням
Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол засiдання Наглядової ради АТ "АКБ
"КОНКОРД" б/н вiд 01.11.2018) прийнято рiшення про призначення Задої Юрiя Анатолiйовича
на посаду Голови Правлiння, з правом вступити на посаду з моменту отримання письмової згоди
на це Нацiонального банку України. З урахуванням отриманого листа Нацiонального банку
України про погодження Задої Ю.А. на посаду Голови Правлiння за вих. № 27-0007/4462 вiд 24
сiчня 2019 року рiшенням Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол засiдання
Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" б/н вiд 25.01.2019) прийнято рiшення щодо вступу
28.01.2019 Задої Юрiя Анатолiйовича на посаду Голови Правлiння АТ "АКБ "КОНКОРД",
наказ 16/к вiд 28.01.2019. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
1. Посада
Член Правлiння, начальник департаменту ризик-менеджменту
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полтавець Олена Юрiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1975
10

5. Освіта
вища економiчна
6. Стаж роботи (років)
21
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АКБ "КОНКОРД", 34514392, Начальник управлiння комплаєнс, аналiзу та
управлiнню ризиками ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (26.07.2018 ПАТ "АКБ "КОНКОРД"
перейменовано на АТ"АКБ "КОНКОРД" на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"АКБ "КОНКОРД" вiд 22.06.2018).
8. Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдносно Полтавець Олени Юрiївни, що входить до
персонального складу посадових осiб АТ "АКБ "КОНКОРД" вiдбувались. Полтавець Олена
Юрiївна призначена на посаду Член правлiння, начальник управлiння комплаєнс, аналiзу та
управлiнню ризиками ПАТ "АКБ "КОНКОРД" рiшенням Наглядової ради ПАТ "АКБ
"КОНКОРД" (протокол засiдання Наглядової ради ПАТ "АКБ "КОНКОРД"б/н вiд 12.01.2017);
наказ № 7/к вiд 12.01.2017 на безстроковий строк. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "АКБ
"КОНКОРД" (протокол засiдання Наглядової ради ПАТ "АКБ "КОНКОРД" б/н вiд 24.02.2017
посада перейменована на Член Правлiння, начальник управлiння ризик-менеджменту ПАТ
"АКБ "КОНКОРД", 26.07.2018 ПАТ "АКБ "КОНКОРД" перейменовано на АТ "АКБ
"КОНКОРД" на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АКБ "КОНКОРД" вiд
22.06.2018. Рiшенням Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол засiдання Наглядової
ради АТ "АКБ "КОНКОРД" б/н вiд 13.12.2019 посада перейменована на Член Правлiння,
начальник департаменту ризик-менеджменту АТ "АКБ "КОНКОРД", наказ 283/к вiд 16.12.2019.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
1. Посада
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Безугла Олена Володимирiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1970
5. Освіта
вища економiчна
6. Стаж роботи (років)
26
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АКБ "КОНКОРД", 34514392, Радник Голови Правлiння ПАТ "АКБ "КОНКОРД"
(26.07.2018 ПАТ "АКБ "КОНКОРД" перейменовано на АТ"АКБ "КОНКОРД" на пiдставi
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АКБ "КОНКОРД" вiд 22.06.2018).
8. Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдносно Безуглої Олени Володимирiвни, що входить до
персонального складу посадових осiб АТ "АКБ "КОНКОРД" не вiдбувались. Безугла Олена
Володимирiвна призначена на посаду заступника Голови Правлiння, члена Правлiння рiшенням
Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол засiдання Наглядової ради АТ "АКБ
"КОНКОРД" б/н вiд 02.10.2017); наказ № 218/к вiд 03.10.2017 на безстроковий строк.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
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1. Посада
Член Наглядової ради, незалежний член (незалежний директор)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Адамський Павло Самуїлович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1979
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
17
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АКБ "КОНКОРД", 34514392, Член Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД",
незалежний член (незалежний директор), повноваження припинено згiдно рiшення позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол №40 позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД" вiд 27.09.2019).
8. Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдносно Адамського Павла Самуїловича, що входить до
персонального складу посадових осiб АТ "АКБ "КОНКОРД" не вiдбувались. Адамського Павла
Самуїловича обрано членом Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД", незалежним членом
(незалежним директором), строком на 3 роки рiшенням позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол №40 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ
"АКБ "КОНКОРД" вiд 27.09.2019). Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня. Посадова особа є незалежним членом Наглядової ради (незалежним директором).

1. Посада
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кияниця Олег Анатолiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1986
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
10
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АКБ "КОНКОРД", 34514392, Начальник управлiння безпеки ПАТ "АКБ
"КОНКОРД" (26.07.2018 ПАТ "АКБ "КОНКОРД" перейменовано на АТ "АКБ "КОНКОРД" на
пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АКБ "КОНКОРД" вiд 22.06.2018).
8. Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдносно Кияницi Олега Анатолiйовича, що входить до
персонального складу посадових осiб АТ "АКБ "КОНКОРД" не вiдбувались. Кияниця Олег
12

Анатолiйович призначений на посаду заступника Голови Правлiння, члена Правлiння АТ "АКБ
"КОНКОРД" рiшенням Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол засiдання Наглядової
ради АТ "АКБ "КОНКОРД" б/н вiд 27.02.2018), наказ № 32/к вiд 27.02.2018 ). Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

1. Посада
Член Наглядової ради, незалежний член (незалежний директор)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Капустiн Iван Вадимович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1988
5. Освіта
вища економiчна
6. Стаж роботи (років)
8
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "АКБ "КОНКОРД", 34514392, Член Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД",
незалежний член (незалежний директор), повноваження припинено згiдно рiшення позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол №40 позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД"вiд 27.09.2019).
8. Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдносно Капустiна Iвана Вадимовича, що входить до
персонального складу посадових осiб АТ "АКБ "КОНКОРД" не вiдбувались. Капустiна Iвана
Вадимовича обрано членом Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД", незалежним членом
(незалежним директором), строком на 3 роки рiшенням позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол №40 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ
"АКБ "КОНКОРД" вiд 27.09.2019). Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня. Посадова особа є незалежним членом Наглядової ради (незалежним директором).
1. Посада
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дашевська Тетяна Шамiлiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1983
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
17
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7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ КБ"ПРИВАТБАНК", 14360570, Заступник керiвника Напряму "Юнiор Банк" Напряму
"Кредитнi карти та зарплатнi проекти" Головного офiсу ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЗАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" з 29.07.2009 перейменовано на ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" з 14.06.2018 перейменовано на АТ КБ "ПРИВАТБАНК".
8. Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдносно Дашевської Тетяни Шамiлiївни, що входить до
персонального складу посадових осiб АТ "АКБ "КОНКОРД" не вiдбувались. Дашевська Тетяна
Шамiлiївна призначена на посаду заступника Голови Правлiння, члена Правлiння АТ "АКБ
"КОНКОРД" рiшенням Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол засiдання Наглядової
ради АТ "АКБ "КОНКОРД" б/н вiд 03.09.2019), наказ № 137/к вiд 03.09.2019). Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
1. Посада
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ранська Анна Анатолiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1983
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
12
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "КУА "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА", 34486135, Начальник вiддiлу
продажiв iнвестицiйних продуктiв.
8. Опис
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi АТ "АКБ "КОНКОРД": Ранська Анна
Анатолiївна призначена на посаду заступника Голови Правлiння, члена Правлiння АТ "АКБ
"КОНКОРД" рiшенням Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол засiдання Наглядової
ради АТ "АКБ "КОНКОРД" б/н вiд 04.11.2019), наказ № 176/к вiд 04.11.2019). Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
1. Посада
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мунтян Оксана Павлiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1979
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
17
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
14

АТ "АКБ "КОНКОРД", 34514392, Радник Голови Правлiння.
8. Опис
Iнформацiя щодо змiн у персональному складi АТ "АКБ "КОНКОРД": Мунтян Оксана
Павлiвна призначена на посаду заступника Голови Правлiння, члена Правлiння АТ "АКБ
"КОНКОРД" рiшенням Наглядової ради АТ "АКБ "КОНКОРД" (протокол засiдання Наглядової
ради АТ "АКБ "КОНКОРД" б/н вiд 06.12.2019), наказ № 275/к вiд 09.12.2019). Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
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VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
29.12.2016 127/1/2016

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000082127

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
1000
200000
200000000
100
проста
рні іменні
бездокумент
арна іменна
Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента - торгiвля цiнними паперами Банку на внутрiшнiх
ринках не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента - торгiвля цiнними
паперами Банку на зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента - лiстинг/делiстинг
акцiй Банку на фондових бiржах не здiйснювався. Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення акцiй використанi для пiдвищення поточної
платоспроможностi i лiквiдностi банку, для ведення банкiвської дiяльностi та подальшого змiцнення фiнансового стану банку. Залученi вiд
розмiщення акцiй грошовi кошти не використовувалися для покриття збиткiв банку.
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IX. Інформація щодо корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення
посади
корпоративного
секретаря
1
01.07.2011

Опис

Контактні дані:
Прізвище, ім'я, по батькові особи, телефон та адреса
призначеної на посаду
електронної пошти
корпоративного секретаря
корпоративного
секретаря
2
3
4
22.10.2019
Антоненко Оксана Миколаївна
0562-31-13-34,
info@concord.ua
Антоненко Оксана Миколаївна переведена (призначена) на посаду
корпроративного секретаря з 22.10.2019 р. рiшенням Наглядової ради Банку
(протокол засiдання вiд 22.10.2019 р.). Антоненко О.М. має: вищу юридичну
освiту; має досвiд роботи у банкiвськiй сферi та достатнi знання в сферi
корпоративного / банкiвського права та чинного законодавства України. Не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Попереднє мiсце роботи
- начальник юридичного вiддiлу супроводу внутрiшньобанкiвських операцiй
юридичного управлiння супроводу внутрiшньобанкiвських операцiй та
загальногосподарської дiяльностi АТ "АКБ "КОНКОРД". З 27.09.2019 припинено
повноваження попереднього корпоративного секретаря Нiкiтiної М.О. рiшенням
Наглядової ради Банку (протокол засiдання вiд 27.09.2019) на пiдставi зави
Нiкiтiної М.О. про звiльнення за угодою сторiн (п. 1 ст. 36 КЗпП).
Дата призначення
особи на посаду
корпоративного
секретаря
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X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
18.10.2019

Найменуванн
я
уповноважен
ого органу,
що прийняв
рішення

3
Наглядова
рада "АТ
"АКБ
"КОНКОРД"

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

Співвідношен
ня ринкової
вартості
майна або
послуг, що є
предметом
правочину, з
вартістю
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

4
105 000

5
1 031 698

6
10,18

Предмет
правочину

7
Встановлення
загальної суми
векселiв
авальованих
Банком за
договором у
межах лiмiту,
що не
перевищує
105000 тис.
грн.

Дата
вчинення
правочину

8
18.10.2019

Адреса сторінки,
на якій розміщена
інформація про
прийняття
рішення щодо
надання згоди на
вчинення значних
правочинів у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
9
https://stockmarket.go
v.ua/cabinet/xml/sho
w/19007

Адреса сторінки
власного веб-сайту
товариства, на якій
розміщена особлива
інформація про
прийняття рішення
про надання згоди
на вчинення
значних правочинів

10
https://concord.ua/ru/p
age/documents

Опис:
Значний правочин вчинений у звiтному кварталi. Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:
додаткової угоди до ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРО АВАЛЮВАННЯ ВЕКСЕЛIВ, укладеного мiж Банком та клiєнтом Банку, предметом якої є встановлення загальної
суми векселiв авальованих Банком за договором у межах лiмiту, що не перевищує 105000 тис. грн.
2
27.12.2019
Наглядова
111 000
1 031 698
10,76
Придбання
28.01.2019
https://stockmarket.go https://concord.ua/ru/p
рада "АТ
Банком
v.ua/cabinet/xml/sho
age/documents
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"АКБ
"КОНКОРД"

депозитних
сертифiкатiв
Нацiонального
банку України

w/22912

Опис:
Значний правочин вчинений не у звiтному кварталi. 27.12.2019 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" прийнято рiшення про подальше схвалення значного правочину,
предметом якого є придбання Банком депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України на наступних умовах: вартiсть депозитних сертифiкатiв, що є предметом
правочину, становить 111000 тис. грн., дата придбання 28.01.2019 р., дата погашення депозитних сертифiкатiв 29.01.2019 р., розмiр процентної ставки розмiщення коштiв
становить 16,00% рiчних.
3
27.12.2019
Наглядова
109 000
1 031 698
10,57
Придбання
04.04.2019
https://stockmarket.go https://concord.ua/ru/p
рада "АТ
Банком
v.ua/cabinet/xml/sho
age/documents
"АКБ
депозитних
w/22912
"КОНКОРД"
сертифiкатiв
Нацiонального
банку України

Опис:
Значний правочин вчинений не у звiтному кварталi. 27.12.2019 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД"прийняте рiшення про подальше схвалення значного правочину,
предметом якого є придбання Банком депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України на наступних умовах: вартiсть депозитних сертифiкатiв, що є предметом
правочину, становить 109000 тис. грн., дата придбання 04.04.2019 р., дата погашення депозитних сертифiкатiв 05.04.2019 р., розмiр процентної ставки розмiщення коштiв
становить 16,00% рiчних.
4
27.12.2019
Наглядова
120 000
1 031 698
11,63
Придбання
09.09.2019
https://stockmarket.go https://concord.ua/ru/p
рада "АТ
Банком
v.ua/cabinet/xml/sho
age/documents
"АКБ
депозитних
w/22912
"КОНКОРД"
сертифiкатiв
Нацiонального
банку України
Опис:
Значний правочин вчинений не у звiтному кварталi. 27.12.2019 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" прийняте рiшення про подальше схвалення значного правочину,
предметом якого є придбання Банком депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України на наступних умовах: вартiсть депозитних сертифiкатiв, що є предметом
правочину, становить 120000 тис. грн., дата придбання 09.09.2019 р., дата погашення депозитних сертифiкатiв 10.09.2019 р., розмiр процентної ставки розмiщення коштiв
становить 14,50% рiчних.
5
27.12.2019
Наглядова
120 000
1 031 698
11,63
Придбання
03.10.2019
https://stockmarket.go https://concord.ua/ru/p
рада "АТ
Банком
v.ua/cabinet/xml/sho
age/documents
"АКБ
депозитних
w/22912
"КОНКОРД"
сертифiкатiв
Нацiонального
банку України
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Опис:
Значний правочин вчинений у звiтному кварталi. 27.12.2019 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" прийняте рiшення про подальше схвалення значного правочину,
предметом якого є придбання Банком депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України на наступних умовах: вартiсть депозитних сертифiкатiв, що є предметом
правочину, становить 120000 тис. грн., дата придбання 03.10.2019 р., дата погашення депозитних сертифiкатiв 04.10.2019 р., розмiр процентної ставки розмiщення коштiв
становить 14,50% рiчних.
6
27.12.2019
Наглядова
160 000
1 031 698
15,51
Придбання
24.10.2019
https://stockmarket.go https://concord.ua/ru/p
рада "АТ
Банком
v.ua/cabinet/xml/sho
age/documents
"АКБ
депозитних
w/22912
"КОНКОРД"
сертифiкатiв
Нацiонального
банку України
Опис:
Значний правочин вчинений у звiтному кварталi. 27.12.2019 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" прийняте рiшення про подальше схвалення значного правочину,
предметом якого є придбання Банком депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України на наступних умовах: вартiсть депозитних сертифiкатiв, що є предметом
правочину, становить 160000 тис. грн., дата придбання 24.10.2019 р., дата погашення депозитних сертифiкатiв 25.10.2019 р., розмiр процентної ставки розмiщення коштiв
становить 14,50% рiчних.

7

27.12.2019

Наглядова
рада "АТ
"АКБ
"КОНКОРД"

165 000

1 031 698

15,99

Придбання
Банком
депозитних
сертифiкатiв
Нацiонального
банку України

28.10.2019

https://stockmarket.go
v.ua/cabinet/xml/sho
w/22912

https://concord.ua/ru/p
age/documents

Опис:
Значний правочин вчинений у звiтному кварталi. 27.12.2019 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" прийняте рiшення про подальше схвалення значного правочину,
предметом якого є придбання Банком депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України на наступних умовах: вартiсть депозитних сертифiкатiв, що є предметом
правочину, становить 165000 тис. грн., дата придбання 28.10.2019 р., дата погашення депозитних сертифiкатiв 29.10.2019 р., розмiр процентної ставки розмiщення коштiв
становить 13,50% рiчних.
8
27.12.2019
Наглядова
205 000
1 031 698
19,87
Придбання
29.10.2019
https://stockmarket.go https://concord.ua/ru/p
рада "АТ
Банком
v.ua/cabinet/xml/sho
age/documents
"АКБ
депозитних
w/22912
"КОНКОРД"
сертифiкатiв
Нацiонального
банку України
Опис:
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Значний правочин вчинений у звiтному кварталi. 27.12.2019 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" прийняте рiшення про подальше схвалення значного правочину,
предметом якого є придбання Банком депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України на наступних умовах: вартiсть депозитних сертифiкатiв, що є предметом
правочину, становить 205000 тис. грн., дата придбання 29.10.2019 р., дата погашення депозитних сертифiкатiв 30.10.2019 р., розмiр процентної ставки розмiщення коштiв
становить 13,50% рiчних.
9
27.12.2019
Наглядова
150 000
1 031 698
14,54
Придбання
26.12.2019
https://stockmarket.go https://concord.ua/ru/p
рада "АТ
Банком
v.ua/cabinet/xml/sho
age/documents
"АКБ
депозитних
w/22912
"КОНКОРД"
сертифiкатiв
Нацiонального
банку України
Опис:
Значний правочин вчинений у звiтному кварталi. 27.12.2019 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" прийняте рiшення про подальше схвалення значного правочину,
предметом якого є придбання Банком депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України на наступних умовах: вартiсть депозитних сертифiкатiв, що є предметом
правочину, становить 150000 тис. грн., дата придбання 26.12.2019 р., дата погашення депозитних сертифiкатiв 27.12.2019 р., розмiр процентної ставки розмiщення коштiв
становить 11,50% рiчних.
10
27.12.2019
Наглядова
104 979,78
1 031 698
10,18
Збiльшення
03.09.2019
https://stockmarket.go https://concord.ua/ru/p
рада "АТ
гарантiйного
v.ua/cabinet/xml/sho
age/documents
"АКБ
покриття
w/22912
"КОНКОРД"
Банку, як
принципового
члена
Mastercard
шляхом
розмiщення
коштiв на
рахунку
Mastercard в
U.S. Bank N.A.
Опис:
Значний правочин вчинений не у звiтному кварталi. 27.12.2019 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" прийняте рiшення про подальше схвалення значного правочину,
предметом якого є збiльшення 03.09.2019 гарантiйного покриття Банку, як принципового члена Mastercard, шляхом розмiщення коштiв в сумi 100 тис. доларiв США, що в
нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом Нацiонального банку України вiдповiдно до встановленого Нацiональним банком України курсу гривнi до долара США
за даними сайту http://www.bank.gov.ua станом на дату здiйснення правочину складає 2 526,35 тис. грн., на рахунку Mastercard в U.S. Bank N.A.. Правочин здiйснено
вiдповiдно до договору забезпечення б/н, укладеного 26.07.2016 мiж Банком та MasterСard International Incorporated (надалi - Договiр). З урахуванням здiйсненого
правочину, загальний розмiр гарантiйного покриття Банку за Договором складає 4 155,40 тис. доларiв США, що в нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України вiдповiдно до встановленого Нацiональним банком України курсу гривнi до долара США за даними сайту http://www.bank.gov.ua станом на
дату здiйснення правочину складає 104 979,78 тис. грн..
11
27.12.2019
Наглядова
107 060,67
1 031 698
10,38
Збiльшення
02.10.2019
https://stockmarket.go https://concord.ua/ru/p
рада "АТ
гарантiйного
v.ua/cabinet/xml/sho
age/documents
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"АКБ
"КОНКОРД"

покриття
Банку, як
принципового
члена
Mastercard
шляхом
розмiщення
коштiв на
рахунку
Mastercard в
U.S. Bank N.A.

w/22912

Опис:
Значний правочин вчинений у звiтному кварталi. 27.12.2019 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" прийняте рiшення про подальше схвалення значного правочину,
предметом якого є збiльшення 02.10.2019 гарантiйного покриття Банку, як принципового члена Mastercard, шляхом розмiщення коштiв в сумi 200 тис. доларiв США, що в
нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом Нацiонального банку України вiдповiдно до встановленого Нацiональним банком України курсу гривнi до долара США
за даними сайту http://www.bank.gov.ua станом на дату здiйснення правочину складає 4 911,06 тис. грн., на рахунку Mastercard в U.S. Bank N.A.. Правочин здiйснено
вiдповiдно до договору забезпечення б/н, укладеного 26.07.2016 мiж Банком та MasterСard International Incorporated (надалi - Договiр). З урахуванням здiйсненого
правочину, загальний розмiр гарантiйного покриття Банку за Договором складає 4 359,98 тис. доларiв США, що в нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України вiдповiдно до встановленого Нацiональним банком України курсу гривнi до долара США за даними сайту http://www.bank.gov.ua станом на
дату здiйснення правочину складає 107 060,67 тис. грн..
12
27.12.2019
Наглядова
115 951,85
1 031 698
11,24
Збiльшення
03.10.2019
https://stockmarket.go https://concord.ua/ru/p
рада "АТ
гарантiйного
v.ua/cabinet/xml/sho
age/documents
"АКБ
покриття
w/22912
"КОНКОРД"
Банку, як
принципового
члена
Mastercard
шляхом
розмiщення
коштiв на
рахунку
Mastercard в
U.S. Bank N.A.
Опис:
Значний правочин вчинений у звiтному кварталi. 27.12.2019 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" прийняте рiшення про подальше схвалення значного правочину,
предметом якого є збiльшення 03.10.2019 гарантiйного покриття Банку, як принципового члена Mastercard, шляхом розмiщення коштiв в сумi 300 тис. доларiв США, що в
нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом Нацiонального банку України вiдповiдно до встановленого Нацiональним банком України курсу гривнi до долара США
за даними сайту http://www.bank.gov.ua станом на дату здiйснення правочину складає 7 457,93 тис. грн., на рахунку Mastercard в U.S. Bank N.A.. Правочин здiйснено
вiдповiдно до договору забезпечення б/н, укладеного 26.07.2016 мiж Банком та MasterСard International Incorporated (надалi - Договiр). З урахуванням здiйсненого
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правочину, загальний розмiр гарантiйного покриття Банку за Договором складає 4 664,24 тис. доларiв США, що в нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України вiдповiдно до встановленого Нацiональним банком України курсу гривнi до долара США за даними сайту http://www.bank.gov.ua станом на
дату здiйснення правочину складає 115 951,85 тис. грн.
13
27.12.2019
Наглядова
130 908,77
1 031 698
12,69
Збiльшення
08.10.2019
https://stockmarket.go https://concord.ua/ru/p
рада "АТ
гарантiйного
v.ua/cabinet/xml/sho
age/documents
"АКБ
покриття
w/22912
"КОНКОРД"
Банку, як
принципового
члена
Mastercard
шляхом
розмiщення
коштiв на
рахунку
Mastercard в
U.S. Bank N.A.
Опис:
Значний правочин вчинений у звiтному кварталi. 27.12.2019 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" прийняте рiшення про подальше схвалення значного правочину,
предметом якого є збiльшення 08.10.2019 гарантiйного покриття Банку, як принципового члена Mastercard, шляхом розмiщення коштiв в сумi 600 тис. доларiв США, що в
нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом Нацiонального банку України вiдповiдно до встановленого Нацiональним банком України курсу гривнi до долара США
за даними сайту http://www.bank.gov.ua станом на дату здiйснення правочину складає 14 920,54 тис. грн., на рахунку Mastercard в U.S. Bank N.A.. Правочин здiйснено
вiдповiдно до договору забезпечення б/н, укладеного 26.07.2016 мiж Банком та MasterСard International Incorporated (надалi - Договiр). З урахуванням здiйсненого
правочину, загальний розмiр гарантiйного покриття Банку за Договором складає 5 264,24 тис. доларiв США, що в нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України вiдповiдно до встановленого Нацiональним банком України курсу гривнi до долара США за даними сайту http://www.bank.gov.ua станом на
дату здiйснення правочину складає 130 908,77 тис. грн..
14
27.12.2019
Наглядова
132 298,41
1 031 698
12,82
Збiльшення
22.11.2019
https://stockmarket.go https://concord.ua/ru/p
рада "АТ
гарантiйного
v.ua/cabinet/xml/sho
age/documents
"АКБ
покриття
w/22912
"КОНКОРД"
Банку, як
принципового
члена
Mastercard
шляхом
розмiщення
коштiв на
рахунку
Mastercard в
U.S. Bank N.A.
Опис:
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Значний правочин вчинений у звiтному кварталi. 27.12.2019 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" прийняте рiшення про подальше схвалення значного правочину,
предметом якого є збiльшення 22.11.2019 гарантiйного покриття Банку, як принципового члена Mastercard, шляхом розмiщення коштiв в сумi 200 тис. доларiв США, що в
нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом Нацiонального банку України вiдповiдно до встановленого Нацiональним банком України курсу гривнi до долара США
за даними сайту http://www.bank.gov.ua станом на дату здiйснення правочину складає 4 838,74 тис. грн., на рахунку Mastercard в U.S. Bank N.A.. Правочин здiйснено
вiдповiдно до договору забезпечення б/н, укладеного 26.07.2016 мiж Банком та MasterСard International Incorporated (надалi - Договiр). З урахуванням здiйсненого
правочину, загальний розмiр гарантiйного покриття Банку за Договором складає 5 468,30 тис. доларiв США, що в нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України вiдповiдно до встановленого Нацiональним банком України курсу гривнi до долара США за даними сайту http://www.bank.gov.ua станом на
дату здiйснення правочину складає 132 298,41 тис. грн..
15
27.12.2019
Наглядова
135 941,21
1 031 698
13,18
Збiльшення
27.11.2019
https://stockmarket.go https://concord.ua/ru/p
рада "АТ
гарантiйного
v.ua/cabinet/xml/sho
age/documents
"АКБ
покриття
w/22912
"КОНКОРД"
Банку, як
принципового
члена
Mastercard
шляхом
розмiщення
коштiв на
рахунку
Mastercard в
U.S. Bank N.A.
Опис:
Значний правочин вчинений у звiтному кварталi. 27.12.2019 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" прийняте рiшення про подальше схвалення значного правочину,
предметом якого є збiльшення 27.11.2019 гарантiйного покриття Банку, як принципового члена Mastercard, шляхом розмiщення коштiв в сумi 200 тис. доларiв США, що в
нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом Нацiонального банку України вiдповiдно до встановленого Нацiональним банком України курсу гривнi до долара США
за даними сайту http://www.bank.gov.ua станом на дату здiйснення правочину складає 4 796,54 тис. грн., на рахунку Mastercard в U.S. Bank N.A.. Правочин здiйснено
вiдповiдно до договору забезпечення б/н, укладеного 26.07.2016 мiж Банком та MasterСard International Incorporated (надалi - Договiр). З урахуванням здiйсненого
правочину, загальний розмiр гарантiйного покриття Банку за Договором складає 5 668,30 тис. доларiв США, що в нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України вiдповiдно до встановленого Нацiональним банком України курсу гривнi до долара США за даними сайту http://www.bank.gov.ua станом на
дату здiйснення правочину складає 135 941,21 тис. грн..
16
27.12.2019
Наглядова
137 835,44
1 031 698
13,36
Збiльшення
18.12.2019
https://stockmarket.go https://concord.ua/ru/p
рада "АТ
гарантiйного
v.ua/cabinet/xml/sho
age/documents
"АКБ
покриття
w/22912
"КОНКОРД"
Банку, як
принципового
члена
Mastercard
шляхом
розмiщення
коштiв на
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рахунку
Mastercard в
U.S. Bank N.A.
Опис:
Значний правочин вчинений у звiтному кварталi. 27.12.2019 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" прийняте рiшення про подальше схвалення значного правочину,
предметом якого є збiльшення 18.12.2019 гарантiйного покриття Банку, як принципового члена Mastercard, шляхом розмiщення коштiв в сумi 200 тис. доларiв США, що в
нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом Нацiонального банку України вiдповiдно до встановленого Нацiональним банком України курсу гривнi до долара США
за даними сайту http://www.bank.gov.ua станом на дату здiйснення правочину складає 4 693,83 тис. грн., на рахунку Mastercard в U.S. Bank N.A.. Правочин здiйснено
вiдповiдно до договору забезпечення б/н, укладеного 26.07.2016 мiж Банком та MasterСard International Incorporated (надалi - Договiр). З урахуванням здiйсненого
правочину, загальний розмiр гарантiйного покриття Банку за Договором складає 5 873,05 тис. доларiв США, що в нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України вiдповiдно до встановленого Нацiональним банком України курсу гривнi до долара США за даними сайту http://www.bank.gov.ua станом на
дату здiйснення правочину складає 137 835,44 тис. грн..
17
28.12.2019
Наглядова
175 000
1 031 698
16,96
Придбання
28.12.2019
https://stockmarket.go https://concord.ua/ru/p
рада "АТ
Банком
v.ua/cabinet/xml/sho
age/documents
"АКБ
депозитних
w/22919
"КОНКОРД"
сертифiкатiв
Нацiонального
банку України
Опис:
Значний правочин вчинений у звiтному кварталi. 28.12.2019 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" прийняте рiшення про надання згоди на вчинення значного
правочину, предметом якого є придбання Банком депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України на наступних умовах: вартiсть депозитних сертифiкатiв, що є
предметом правочину, становить 175000 тис. грн., дата придбання 28.12.2019 р., дата погашення депозитних сертифiкатiв 03.01.2020 р., розмiр процентної ставки
розмiщення коштiв становить 11,50% рiчних.
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ХІ. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
15.10.2019

Найменуванн
я
уповноважен
ого органу,
що прийняв
рішення

3
Наглядова
рада АТ "АКБ
"КОНКОРД"

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

Співвідношен
ня ринкової
вартості
майна або
послуг, що є
предметом
правочину, з
вартістю
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

4
50 000

5
1 031 698

6
4,85

Предмет
правочину

7
Дострокове
розiрвання з
16 жовтня
2019 року
Угоди №
2019/05/28 про
залучення
коштiв на
умовах
субординован
ого боргу вiд
28 травня 2019
р. та
повернення
Банком

Дата
вчинення
правочину

8
15.10.2019

Адреса сторінки,
на якій розміщена
особлива
інформація про
прийняття
рішення про
вчинення
правочинів із
заінтересованістю
в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
9
https://stockmarket.go
v.ua/cabinet/xml/sho
w/18841

Адреса сторінки
власного веб-сайту
товариства, на якій
розміщена особлива
інформація про
прийняття рішення
про вчинення
правочинів із
заінтересованістю

10
https://concord.ua/ru/p
age/documents
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акцiонеру
Сосєдка О.В.
коштiв в сумi
50 000 000,00
(п'ятдесят
мiльйонiв)
гривень 00
копiйок.
Опис:
Правочин iз заiнтересованiстю вчинений у звiтному кварталi. Особою, заiнтересованою у вчиненнi Банком правочину є Сосєдка О.В., яка виступає стороною правочину, є
акцiонером, який одноосiбно володiє 56,2295% акцiями Банку та є Головою Наглядової ради Банку.15.10.2019 Наглядовою радою АТ "АКБ "КОНКОРД" прийняте рiшення
про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме: Угоди про дострокове розiрвання Угоди № 2019/05/28 про залучення коштiв на
умовах субординованого боргу, укладеної 28 травня 2019р. мiж Банком та Сосєдкою О.В., вiдповiдно до якої сторони достроково розривають з 16 жовтня 2019 року Угоду
№ 2019/05/28 про залучення коштiв на умовах субординованого боргу вiд 28 травня 2019 р. та Банк повертає Сосєдка О.В. кошти в сумi 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв)
гривень 00 копiйок.
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XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про
загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
Дата випуску
1
29.12.2016

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск
2
Нацiональна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

Вид цінних паперів
3
Акція проста
бездокументарна
іменна

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Найменування
органу, що наклав
обмеження

4
UA4000082127

5
Обмеження не
накладались

Характеристика обмеження

Строк обмеження

6
Протягом звiтнього перiоду не було
обмежень щодо обiгу цiнних паперiв
емiтента, в тому числi необхiднiсть
отримання вiд емiтента або iнших
власникiв цiнних паперiв згоди на
вiдчуження таких цiнних паперiв.

7
Обмеження не
накладались

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі
Дата
реєст
рації
випус
ку
1
29.12.
2016
Опис:

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Загальна кількість
голосуючих акцій
(шт.)

Кількість
голосуючих акцій,
права голосу за
якими обмежено
(шт.)

2
127/1/2016

3
UA4000082127

4
200 000

5
200 000 000

6
200 000

7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за
результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0
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Кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено - немає (0 шт.), кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано iншiй особi - немає (0 шт.)
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Проміжний звіт керівництва
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (АТ
"АКБ "КОНКОРД") був заснований
i зареєстрований у Єдиному державному реєстрi
юридичних осiб, фiзичних осiб та громадських формувань 03 серпня 2006 року та
зареєстрований Нацiональним банком України 07 серпня 2006 року. Мiсцезнаходження АТ
"АКБ "КОНКОРД" (далi - "Банк"): 49000, Україна, м. Днiпро, площа Троїцька, буд. 2.,
органiзацiйно-правова форма - акцiонерне товариство приватного типу.
Основними бенефiцiарними власниками Банку є панi О.В. Сосєдка та панi Ю.В. Сосєдка.
Головним напрямком дiяльностi АТ "АКБ "КОНКОРД" (далi - Банк) є здiйснення банкiвської
дiяльностi i надання банкiвських послуг фiзичним та юридичним особам на пiдставi банкiвської
лiцензiї, наданої Банку Нацiональним банком України. На протязi 4 кварталу 2019 року Банк
здiйснював свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до банкiвської лiцензiї N 230 вiд 07.11.2011 року.
Стратегiчними цiлями Банку є: увiйти в ТОП-40 банкiв України за кiлькiстю активiв, увiйти в
першу двадцятку банкiв України за кiлькiстю емiтованих карт, вiдкрити 15 вiддiлень у
найбiльших за кiлькiстю населення мiстах України, увiйти в першу п'ятiрку банкiв України за
об'ємом наданих гарантiй.
Банк продовжує емiсiю i обслуговування платiжних карток мiжнародних платiжних систем
Visa International та MasterCard International та розвиток напрямку електронної комерцiї.
У звiтному перiодi Банк вiдкрив 3 вiдокремленi пiдроздiли (2 вiдокремленi пiдроздiли у
Днiпропетровськiй областi та 1 вiдокремлений пiдроздiл в м. Києвi). Станом на кiнець
четвертого кварталу 2019 року Банк має 14 вiдокремлених пiдроздiлiв у Днiпропетровськiй,
Запорiзькiй, Львiвськiй, Одеськiй, Харкiвськiй областях та в м. Київ.
На звiтну дату Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (свiдоцтво
учасника фонду № 184, дата реєстрацiї 18.01.2007, реєстрацiйний № 193).
15.10.2019 розiрвано Угоду № 2019/05/28 про залучення коштiв на умовах субординованого
боргу вiд 28 травня 2019 р., вiдповiдно до якої Банк повернув Сосєдка О.В. кошти в сумi 50 000
000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок.
Керiвництво Банку з огляду на зовнiшнi та внутрiшнi чинники впливу на економiку країни,
дотримується проведення обережної полiтики щодо залучення та розмiщення ресурсiв.
Основною прiоритетною валютою дiяльностi обрано нацiональну валюту. Кредити в iноземнiй
валютi надаються з поглибленим аналiзом позичальника, волатильнiсть гривнi вiдносно
iноземних валют може суттєво вплинути на спроможнiсть позичальникiв обслуговувати
кредити, i керiвництво Банку веде дуже виважену полiтику щодо операцiй з iноземною валютою
для уникнення ризикiв втрат.
Основнi ризики та невизначеностi для дiяльностi Банку є стандартними та є характерними для
усiх банкiвських установ України. Банк розглядає управлiння ризиками як невiд'ємну складову
технологiї проведення всiх операцiй Банку, що здiйснюються на пiдставi внутрiшнiх
нормативних документiв (полiтик, положень, порядкiв, процедур, методик тощо) зi створенням
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ризик-культури "tone at the top", визначенням та дотриманням корпоративних цiнностей,
просування обiзнаностi щодо ризикiв в межах потужної культури ризикiв з урахуванням
сучасних свiтових практик з ризик-менеджменту та здiйснює управлiння ризиками шляхом
безперервного процесу визначення, оцiнки та накопичення спостережень та контролю
дотримання лiмiтiв ризику та iнших заходiв внутрiшнього контролю.
У своїй дiяльностi Банк видiляє такi категорiї фiнансових ризикiв: кредитний, лiквiдностi,
процентний ризик банкiвської книги, ринковий, у складi якого Банк визнає суттєвий валютний
ризик, операцiйний, комплаєнс-ризик.
Управлiння ризиками регламентуються внутрiшнiми нормативними документами Банку, якi
визначають дiї пiдроздiлiв, вiдповiдно до основних етапiв управлiння: iдентифiкацiя (виявлення
ризику), вимiрювання та оцiнка, монiторинг, звiтування органам управлiнням Банку, контроль
i пом'якшення.
Банк використовує оцiнки та припущення щодо наступного перiоду, якi впливають на суми, що
визнаються у фiнансовiй звiтностi, i впливають на балансову вартiсть активiв i зобов'язань.
Розрахунки та судження постiйно переглядаються i базуються на статистичних даних дiяльностi
Банку, попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо
майбутнiх подiй, якi вважаються об?рунтованими за iснуючих обставин.
Управлiння кредитним ризиком регламентується Стратегiєю управлiння ризиками та
визначеною кредитною полiтикою, диверсифiкацiї кредитного портфеля з урахуванням ризику
країни, який виникає через особливостi економiки, соцiального ладу та полiтичного устрою
країни позичальника, контролю за концентрацiями в розрiзi бiзнесу, груп пов'язаних
контрагентiв, видiв економiчної дiяльностi, шляхом створення резервiв, кредитного аналiзу,
монiторингу, щорiчного перегляду кредитiв, застосування систем лiмiтiв.
Пiд час здiйснення оцiнки якостi кредитних операцiй Банк дотримується принципу
переваги сутностi здiйснюваних активних операцiй над їх формою, який, зокрема, передбачає,
що Банк забезпечує повну та адекватну оцiнку кредитного ризику пiд час здiйснення розрахунку
розмiру кредитного ризику за активом як на iндивiдуальнiй, так i на груповiй основi з
врахуванням власного досвiду шляхом застосування судження управлiнського персоналу в
частинi визначення суттєвостi впливу тих чи iнших факторiв на якiсть активу.
Станом на кiнець звiтного перiоду резерв пiд кредитнi операцiї сформовано у повному обсязi.
Суттєвого впливу на регулятивний капiтал кредитний ризик не має. Протягом звiтного перiоду
Банк не допускав порушення обов'язкових економiчних нормативiв Нацiонального банку
України. Вимоги до розмiру та достатностi регулятивного капiталу виконуються в повному
обсязi.

31

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Керiвництво АТ "АКБ"КОНКОРД" пiдтверджує офiцiйну позицiю про те, що, наскiльки це їм
вiдомо фiнансова звiтнiсть за 2019 рiк, яку буде пiдготовлено вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi, буде мiстити достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про
стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента а також про те, що звiт
керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення
господарської дiяльностi та стан емiтента з описом основних ризикiв та невизначеностей, з
якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Промiжний звiт керiвництва включає
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
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