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Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі – Банк)
(протокол № 4 від 18.03.2008р.) звільнено з посади Голову Спостережної ради
представника акціонера ЗАТ «АЛЬФА ІНВЕСТ» Сосєдку-Мішалову Олену Віліївну
(паспорт серiя АН № 634283 виданий 17.09.2007р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi). Звільнення відбулося в зв’язку з продажем ЗАТ «АЛЬФА
ІНВЕСТ» всього пакету акцій . Сосєдка-Мішалова О.В. займала цю посаду з 20.12.2006р.,
Сосєдка-Мішалова О.В. володіє часткою у статутному капіталі Банку у розмірі 74,9985%
(50999 акцій), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Банку (протокол № 4 від 18.03.2008р.)
звільнено з посади Члена Спостережної ради представника акціонера ЗАТ «АЛЬФА
ІНВЕСТ» Філіпську Ірину Вікторівну (паспорт серiя АЕ № 900431 виданий 21.11.1997р.
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Звільнення відбулося
в зв’язку з продажем ЗАТ «АЛЬФА ІНВЕСТ» всього пакету акцій. Філіпська І. В. займала
цю посаду з 20.12.2006р., Філіпська І.В. володіє часткою у статутному капіталі Банку у
розмірі 12,4985% (8499 акцій), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має.
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Банку (протокол № 4 від 18.03.2008р.)
звільнено з посади Члена Спостережної ради представника акціонера ЗАТ «АЛЬФА
ІНВЕСТ» Довгалюка Сергія Івановича (паспорт серiя АЕ № 018121 виданий 24.10.1995р.
Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Звільнення
відбулося в зв’язку з продажем ЗАТ «АЛЬФА ІНВЕСТ» всього пакету акцій. Довгалюк
С.І. займав цю посаду з 20.12.2006р., Довгалюк С.І. володіє часткою у статутному капіталі
Банку у розмірі 0,0015 % (1 акція), непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Банку (протокол № 4 від 18.03.2008р.)
звільнено з посади Голову Ревізійної комісії представника акціонера ЗАТ «ЕНЕРГІЯ
ДЕВЕЛОПМЕНТ» Фельдмана Олександра Михайловича (паспорт серiя АЕ № 017504
виданий 25.09.1995р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi). Звільнення відбулося в зв’язку з продажем ЗАТ «ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
всього пакету акцій. Фельдман О.М. займав цю посаду з 20.12.2006р., Фельдман О.М.
акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборів акціонерів Банку (протокол № 4 вiд 18.03.2008р.)
призначено на посаду Голови Спостережної ради Сосєдку-Мішалову Олену Віліївну
(паспорт серiя АН № 634283 виданий 17.09.2007р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi). Призначення відбулося в зв’язку із звільненням попереднього
складу Спостережної ради. Згiдно п. 8.18 Статуту Банку строк повноважень - 3 роки.
Сосєдка-Мішалова О.В. займала наступнi посади: бухгалтер-касир, брокер-аналітик

фондового ринку, головний спеціаліст відділу валютного контролю, заступник директора
філії банку, Член Спостережної ради банку, заступник директора підприємства, Голова
Спостережної ради Банку. Сосєдка-Мішалова О.В. володіє часткою у статутному капіталі
Банку у розмірі 74,9985% (50999 акцій), судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має
Вiдповiдно до рiшення загальних зборів акціонерів Банку (протокол № 4 вiд 18.03.2008р.)
призначено на посаду Члена Спостережної ради Філіпську Ірину Вікторівну (паспорт
серiя АЕ № 900431 виданий 21.11.1997р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi). Призначення відбулося в зв’язку із звільненням попереднього
складу Спостережної ради. Згiдно п. 8.18 Статуту Банку строк повноважень - 3 роки.
Філіпська І. В. займала наступнi посади: економіст фінансового відділу філії банку,
спеціаліст І категорії відділу кредитних ресурсів та розміщення цінних паперів філії
банку, провідний спеціаліст відділу кредитних ресурсів та розміщення цінних паперів
філії банку, начальник відділу кредитних ресурсів та розміщення цінних паперів філії
банку, начальник відділу ресурсів філії банку, начальник відділу по роботі з цінними
паперами філії банку, начальник Центру бюджетних заліків Управління цінних паперів
банку, начальник Вексельного центру Управління цінних паперів банку, начальник
Управління інвестиційної діяльності дирекції банку, начальник відділу цінних паперів
філії банку, начальник управління цінних паперів банку, начальник відділу торгівлі
цінними паперами підприємства, заступник директора з фінансів підприємства, Член
Спостережної ради. Філіпська І.В. володіє часткою у статутному капіталі Банку у розмірі
12,4985% (8499 акцій), судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Вiдповiдно до рiшення загальних зборів акціонерів Банку (протокол № 4 вiд 18.03.2008р.)
призначено на посаду Члена Спостережної ради Філіпську Олену Вікторівну (паспорт
серiя АЕ № 370919 виданий 29.11.1996 р. 1ВМ Павлоградського МВ МВС України в
Дніпропетровській області). Призначення відбулося в зв’язку із звільненням попереднього
складу Спостережної ради. Згiдно п. 8.18 Статуту Банку строк повноважень - 3 роки.
Філіпська О.В. займала наступнi посади: економіст підприємства, начальник відділу
депозитарної діяльності підприємства, провідний економіст відділу депозитарної
діяльності банку, керівник відділу фінансової звітності та аналізу підприємства. Філіпська
О.В. володіє часткою у статутному капіталі Банку у розмірі 0,0015% (1 акція), судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборів акціонерів Банку (протокол № 4 вiд 18.03.2008р.)
призначено на посаду Голови Ревізійної комісії Антонова Сергія Михайловича (паспорт
серiя АК № 044920 виданий 20.02.1998р. Ленінським РВ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi). Призначення відбулося в зв’язку із звільненням попереднього
складу Ревізійної комісії. Згiдно п. 8.45 Статуту Банку строк повноважень - 3 роки.
Антонов С.М. займав наступнi посади: стажер-винахідник, молодший науковий
співробітник, в.о. завідувача лабораторії іспитів конструкційних матеріалів кафедри
технології металів, завідувач лабораторії кафедри технології металів, начальник НІКа,
керуючий філією банку, Голова Правління банку, Президент товариства, заступник
директора дирекції банку, перший заступник директора дирекції банку, директор дирекції
банку, директор підприємства, Голова товариства, Голова Біржової ради підприємства.
Антонов С.М. володіє часткою у статутному капіталі Банку у розмірі 12,4985% (8499
акцій), 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.
В.о. Голови Правління Ясменко Олександр Іванович.

