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Відповідно до рішення Спостережної ради ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі – Банк)
(протокол № 30 від 08.02.2008р.) та наказу № 6/к від 08.02.2008р. з 08.02.2008р. звільнено
з посади Члена Правління, відповідального працівника з питань запобігання легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Колесник О.В. (паспорт серія АЕ
№209731 виданий 02.02.1996р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
області) за власним бажанням (ст.38 КЗпП України). Колесник О.В. займала цю посаду з
06.08.2007р., акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
Відповідно до рішення Спостережної ради Банку (протокол № 30 від 08.02.2008р.) та
наказу № 7/к від 11.02.2008р. на підставі наданої 08.02.2008р. заяви призначено Членом
Правління, відповідальним працівником з питань запобігання легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом Карташову Марину Юріївну (паспорт серiя АМ
№988505 виданий 10.08.2002р. Красногвардейським РВ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi ). Згiдно п. 8.28 Статуту Банку строк повноважень - 3 роки.
Карташова М.Ю. займала наступні посади: економіст відділу неторгових операцій,
економіст відділу фінансових ринків, економіст відділу фінансових та фондових ринків,
економіст 1 категорії відділу фінансових та фондових ринків, економіст 1 категорії відділу
обслуговування зовнішньоекономічних операцій клієнтів, економіст 1 категорії відділу
розвитку клієнтської бази, провідний економіст відділу розвитку клієнтської бази,
провідний економіст управління розрахунків, старший економіст депозитного відділу,
начальник відділу фінансового моніторингу, заступник директора з фінансового
моніторингу. Карташова М.Ю. акціями Банку не володіє, судимості за корисливі та
посадові 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.

