
протокол J\b 45

рiчIIих Загал1,1lих зборiв aKllioHepiB
АКЦIОt{ЕРНОГО ТОВАРИСТВА

" Ак цIоЕIЕрниЙ комЕрц lЙлlиЙ БА[Iк,, конкорл,,

f{aTa'r,a час проведенIlя: перtuе березгtя лвi ,гисячi двадцять лругого року о l5-00 годиtti
Мiсце прове/lенrrяl: Micтo /]гriпро, llJlошlzt l'poTllbKa, буl,.2, r<irvrrra.,a 304.

Го:rовус I{a рiчних Загальних зборах акцiоr;ерiв АКЦIОIJЕРI-{ОГО ТОВАРИСТI]А
"АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (надалi Збори) корпоративний
Секреl'ар Антоненко OKcatla МиколаТвлIа, уповноважена на те рiшенням Наглядовоi ра2lи
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРLIIЙНИЙ БАI,IК "КОНКОРД"
(протокол М1 вiд 12,01.2022).

Рiп:енllяt про проведеIJFIя Зборiв прийняте I-Iаг.ltяt2lовсlю ра/Iою (ttрtlтсlкtlл N91 вi,ц
12.01.2022) вiлrrовiдно до ]]имог Закону Украiни <ГIро акцiонерrti товариствtl>, Статуту ,га

поJlоження про Загапьтri збори акцiонерiв АКI{IОНЕРFIОГО ТОВАРИСТВА "АКЦlО[IЕРIlИЙ
комЕрцI ЙниЙ БАнк "конкорд".

Перелiк акцiотlерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ
КОМЕРЦIЙllИЙ БАIJI{ "КОIJКОРД" (ла,цi -, Баttк), якi Malo,t,b право на участь у Зборах, був
ск:tаr/lений в l1оl]ядку, llередба.lеLlому закоI{олавстI]ом IIр0 лепози,гарIlу систему УкраТни та
вiдtIоtзi7цlItl до 1эitttеllгtя IIаu,.ltяllсlвсli рали Банку (гlро,гоlсол Nч1 Bi,it 12.01.2022), станом на
24 l,о;цl,tllу 23 лlот,ого 2022 року.

lI,ля провелення реесr,рацii акцiонерiв (Тх представникiв), якi Maloтb право FIa yLIacTb у
Зборах та виз}Iачення I(BopyMy, необхiдного lIля визнання Зборiв правомоLIними, рirпенtlям
I,Iагля/.IовоТ рали Балtку (lrротокол NЬ1 вiл 12.01.2022) обралIа реестрацiйна комiсiя у складi:

- Голова ресстрацiйrrоТ KoMicii - Савченко Михайло Олександрович - застугIник f'о;tови
Правлiнlля АТ кАКБ <I{OHKOP{>;

- член ресстрацiЙноi KoMicii - ПисьменниЙ Святос.lIав Станiславович - юрисконсульт
вiддiлу правового забезпечення бiзнесiв }оридиLIного /{епартаменту.

Ресстраtliя акцiонерitl,га Iх представникiв для учасr,i у Зборах розпоLIалась о 14 годинi 30
хвилиII ,га закiнчиласrl о 14 годинi 55 хвилигt 01 березrrя 2022 року,га проводилась за MicIleMt
IIроведення Зборiв: MicTo f{нiпро, IIJIоща'Гроiцька, бул,2, KiMHaTa З04.

Голова ресстрачiйноI KoMiciT Савченко М.О. доповiв, що ре€страцiя акцiоrrерiв (Тх

представникiв) проводилася на пiдставi перелriку акцiонерiв, якi мають право на учас,гь у
:]ztI,aJlLHиx зборах акlliоttерного товариства, скJIаленому cTaI{oM на 24 годиIrу за три робочi днi
,)(о /lIIrI провсr{сIIIIяl збtrрiв. r,об,го на 24 го/{иI]у 23 rlю,гоl,о 2022 року. у поряllку, вс,гаIIовленоN{у
lli tочип,t закоi]одавство]и Yl<paTtr и.

Загальна Ki.ltbKicTb осiб, вк"цtоrlеIlих до перелir<у акцiогtерiв, яlr<i NIatoTb право LIa yLIacTb у
Збсlрах, склаласться з 3 осiб. Загальна Ki-TlbKicTb голосiв акцiонерiв - власrtикiв голосуIоLIих
аr<rtiй Банку, вItлIочеtIих до перелiку акцiоrrерiв, якi мають право на участL у Зборах становить
200 000 голосiв.

За дапими ресстрацiйrrоТ KoMicii для участi у Зборах заресстровано 2 представники
акцiонерiв, якi дiють на пiдставi довiреностi. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв
гоJIосуIоLIих акцiй Бai,tlcy, якi заресструвалися для участi у Зборах становить 199 994 го;rосiв, щtl
окладас 99,9970 вiдсоткiв вiл зага.пыlоТ кiлькостi голосiв акцiотrерiв власниttiв голосуючих
zrкцiй Банку, яlкi згiдно чинного законодавства та Статуту Банку мають право приймати у.Izlс,гь
у Зборах.

Скарг та заяв по процедурi реестрацiТ аrсцiонерiв (Тх представниrсiв) отримано не було.
Вiлповiдно до cl].4l Закону УrtраТни кПро акцiонернi товариства> та згiдно Ста,гуту

IjaTtlcy Зzrгальlri збори акцiонерitз маIо-гь кворум за умови 1эесс,граrliТ 21ля участi у I{их aKLlioI{L,piB,
яllti cvt<yIltto с I]JIасIIикап,Iи бi;tLtII яr< 50 lзi7цсо,гt<iв I-оJlосуlочих аrr<lцiй. 

-l-аким 
чиLIоN,I, Збори N,IaIoTL

к l]Opy ]V,гаl в и:] l I aIO,I,bcrI II l]alB()M oLI [I и м и.

l-олtllза Збоllirз AltTtltletttto О.М. доповiла, lцо вiдtlовiдlIо до t]имог cTaTTi 44 Закону
YtcpaiH1.1 KIlpo акцiоttерlri тоI]ариства> до обранrlя .lli.tи.ltыlоТ KoMicii зборами Iliлрахунок голосiв,



роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз
забезпеченням проведення голосування на Зборах, проводиться тимчасовоIо лiчильною
ttoMicicto, яка формуеться I-Iаглядовою радою Банку.

Тимчасова лiчильна комiсiя була обрана рiшенням I-IагляловоТ ради (протокол ЛЪ1 вiд
12.01.2022) у складi I-олови тимчасовоТ лiчильноТ KoMiciT Середи Н.А. та члена тимLIасовоТ

:ti.lи:tьноТ KoMiciT РябовоТ Н.С.
flля налеrкного ведення Зборiв рiшенням НаглядовоТ ради Банку (протоrtол Nll rзiд

12.01.2022) призначено секретаря Зборiв: Хоторнiчан Людмилу Якiвну - головного бухгалтера
Аl'кАКБ кКОL{КОР{>.

Голова тимчасовоТ лi.tи.ltt,ttоТ KoMiciT Сере.ца Н.А., роз'яонила, IIItl вiдповiдlrо ,lto вимог
ста,гтi 43 Затсоtlу Украittи кПро aKtlioTrepгli товарис,гвtl) I,оJlосування FIа Загал1,1тих зборах
акrliоttеlэiв Баttку :] гIи,га[Iь IIоряllку денного проводиться викJIIочно :} використаI{ням бтолетенiв

для голосуваIIIIя. IIa викона]lня вимог гr. 9,3.10 Стату,гу Банку та ста,гтi 43 Закоrлу УкраIни <I[po
aKцiot,lclэt-ti ,l,оварис,гва> форма i текст бтолетенiв лJIя голосування :] гIитаIIь порядку /{енlIого
Зборiв затвердженi рiшенням FIаглядовоТ ради (протокол Ns 4 вiд 11.02.2022).

Одrrа голосуюча акцiя надас акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань
винесених на голосування на Загальних зборах.

Рiшення Загальних зборiв з питання винесеного на голосування, приймасться простоIо
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi заресструвалиая для участi у Загальних зборах та с

l]JtасIlикaIми I,оJIосуIоLIих з цього питання акцiй, rtpiM рiirlенtlя з дссятого та /1ваrIадцятого
питаIIIIя порядку деIIIIого, якi вiлповiдно до LIинного законодавства приймаIоться бiльшl як
трьома чвертями голосiв акцiонерiв, яtсi зарееструвалися для yLIacTi у Загальних зборах та с
власниками голосуюtIих з цих питань акцiй.

Голова Зборiв Антоненко О,М. оголосила Збори вiдкриr,ими.
I-Iа Збори запроrrrенi: Голова Правлiнrтя Банку - Залоя IОрiй Анатолiйович,
II.ILIаJIьIIик f [eгlapтaMelIтy вrrуr,рiltll{ього ау/lиту Банку - }Iеведров It,op IвагIович.

Att,t,oHctlKo О.М. /lопtlвi.llii, tцо IIоряllок /lенний рi.ltlих Зага.ltьних зборiв aKTtioHepiB був
за,l,l]ерrl)l(сttий pitttettttяiM Ilаt,.ltядовоi рали (lrpoтoKo.,l Np 4 Bi:r 1 1.02.2022).

Оголошусться порядок деllгtий.
Поря2lоIс деrIrIий:
l. Про обрання складу лiчильноТ KoMicii.
2. Розгляд звiту Правлiння АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати дiяльностi за 2021 piK

та прийнятr,я рiшtенrrя за наслiдками його розгля/{у,
З. Розгляд звiту LIаглядовоТ рали АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати дiя:lьностi за

2021 piK та прийняtттяl рiшення за наслiдками його розгляду.
4, Затверлження звiту про винагороду .Iленiв Наглядовоi ради д]' "дItБ "КоНКоРД" за

2021 piK.
5. Розt,:tял висновкiв зовlлitпнього аудиту ,га затвердження заходilз :]а резуJIьта,гами його

розглялу.
6. Затверлження рi.tгtого звiту А'Г "АКБ "КОFIКОРД" за 2021 piK.

7. Розгляд Звiту про результати оцiнки якостi активiв банку та прийнятностi
забе:зlIе.tення зtI крслит]{ими операttiями станом tla 01 сiчrтя 2022 року.

8. ВизначеIIIIя осIlовrIих напрямiв дiя.ltьнос,гi АТ "АКБ "KOHKOPf{" tla 2022 piK.
9. lIpo розподiл rrрибуl,ку А]- "АКБ "KOIIKOI)/{" :за 2021 piK.
10. llpo збiлыпенt,lя статутного капiта:lу А'Г "АКБ "KOIIKOPf{" шляхом гtiлвищснtlяt

tttlмiнальноТ BapTocTi акцiй за рахунок спрямування ло статутllого капiталу А1' "АКБ
"КОFIКОРД" ,Iастини прибутку за 2021 piK.

11. Про пiдвиlцення номiнальноi BapTocTi акцiй АТ "АКБ "КОLIКОРД".
12. Про внесення змiн до Статуту АТ "АКБ "KOHKOPfi", шляхом викладегtня його в

rrовiй релакцiТ, IIов'яtзаних, в тому числi, зi збiльшенням статутного капiтzulу А1- "АItБ
"KOFIKOPfl" ttt.;tяхом ltiлвищення номittальноТ вар,гостi акцiй А'Г "АКБ "КОНКОРД".

1З. Про заlвердження пере;riку акцiоttерiв, якi маю,гь право вимагати злiйсrtення
обов'язIсового викупу належFIих iм акцiй.

14. ГIро внесення змiн до внутрiшнiх нормативних доi(ументiв АТ "АКБ "КОНКОРД"



IIIJIяхом викла/{енLlя iх в Irовiй редакцiТ.
15. IIро приIIиIiсI{IIrI Ilot]HoBa)I(ct{b IIJIel{iB лti.tи.ltьtlоi r<oMiciT.

За псрпlим IIиI,аIIIIrIм:

Слухали: Антоненко О,М., яка запропонуваJIа для належного ведення Зборiв обрати
лi.lильну ttoMicito у складi Голови лiчильноi KoMiciT Серели Н.А. та члена лi.IильноТ KoMicii
РябовоТ Н.С,

Пiсля обговореrl}Iя IIитання проект рiшення було поставлено на голосування.

Црq9дrрlц]9Едд
Обра,ги .ltiчилыtу KoMiciKl у склалi Голови лiчильноi rtoMicii Середи LI.A. ,га члена

лiчильноТ KoMicii РябовоТ Н.С.
Пiлрахунок голосiв з rIього питання llроводиться тимчасовоIо лi.tильною комiсiсю у

складi Голови тимLIасовоi лiчильноТ KoMicii Серели Н.А. ,l,a LIлеIIа тимLIасовоТ лi.lильilоТ KoMicii
РябовоТ Н.С., яrti були обранi рitпенням Наглядовоi ради (протокол Лс1 вiд 12.01.2022).

I'tlлосува;rи:
iti;rbKicTb t-o.1tociB (ЗД) __ 199 994 голосiв, xlo cl(jIallac ] 00,0000 %о голtlсiв aKrliot-tepiB, яtсi

заресстl]уваJIися 21,1lя учас,гi у Зборах та е власниками гоJIосуIоLIих з цI)ого питаI{IIя аrсцiй;

t<i.ltbl<icтb гil.1tосiв (IIРО]'И) -- 0 t,олс,lсiв, LIIo cKJItulilc 0 % t,o.1lociB акцiонерiв, ЯtКi

заресструваlJIисrI /Urя уqп.,.1 у Зборах та с вJlасlIика]чIи гоJIосуIоIIих :J Ilbol,o IIитанI]я акцiй;
кiльlсiс,гь го.lIосiв кУТРИМАВСЯ) * 0 го"ltосiв, 1_1lo складас 0 0/о голосiв акцiонерiв, якi

зарес(.)трув?ulися л:tя участi у Зборах та е власниками голосуюLIих з цього пита]]IIя акцiй;
кiлькiс,гь голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що складас

0 u% голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для участi у Зборах та е власниками голосуЮЧИх З

цього питання акцiй;
ttiльltiс,гь голосiв акцiонерiв за бюлеr,енями, визIlаIлими недiйсltими - 0 голосiв, ЩО

склала€ 0 0% голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для yllacTi у Зборах l,a с власLtикаiuи

голосуlоLiих з цього питанI{я акцiй.
Вирilпили:
Обрати лi.lильну KoMicilo у скла7li Голови лi.tильноТ KoMicii Серели II.А. та ЧЛена

.ltiчи:tьноТ rtoMiciT РябовоТ I I.C,

За 7цругипr Ilи,l,ilIIIIям :

С.rrухали: Го:lову ГIравлiIttlя АТ "АКБ "KOHKOPII" Задото IO,A., який звiтував
Зборам про результа,ги /Iiяльнсlстi Правлiння Балrку за 202l piK.

Пiс.lrя обговоlэення питаrIня проект рiшення було посr,авлеI]о на голосуваtll{я.

]lроек,г рiшсгrня:
Затверди,ги звi,r Правлiння АТ "АКБ "КОI{КОРД" про результати дiяльностi за 2021 pirt

бе3 :зауважень i додаткових заходiв. Визнати дiяльнiсть Правлiння АТ "АКБ "КОНКОРfl" У
2021 роцi задовiльною та TaKoIo, що вiдповiдае ме,гi та напрямам дiяльl,1остi Баrrку.

Голосували:
кi.ltькiсгь голосiв кЗД> - |99994 голосiв, пIо складас 100,0000'% голосiв акцiонерiв,

заресструI]аJlисrt л.lrя участi у ЗбораХ та с власнИками гоJIоСуюLIиХ з tIього llитання аrt<цiй;

ttiльt<iс,гь голосitз кIIРОТИ> - 0 гоJIосiв, що скJIадас 0 % голосiв акцiогlерiв,

зарееструвitлисrl zt:lя участi у Зборах та е вJIасниками голосуIоrIих з цього литанLIя акцiЙ;

ttiльttiсть го;rосiв (УТРИМДВСЯ) - 0 I,олосiв, Iло сI(JIадас 0 7о голосiв акцiонерiВ,
заресс,груваlJIисrI л:rя участi у Зборах та с вJ]асниками голосуючих з tIьоГо питаI{ня аКЦiй;

l<i.ltы<iсть гсl.1tосiв акцiонерiв, якi гlе брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, Iцо складас

0(Иl tOJtOCiB аrкцitltlсрiв, яl<i заресс,[руваJjися /],Jl.я уqдgтi у Зборах та (] власItиками гоJIосуlоLIих з

tlboI,o IlитанIIrI аrсцiй;
Ki.ltbttic,гt голосiв aKtlioHepiB за бтолетенями, ви:]наними недiйсними 0 голосiв, пlо

сI(JIilдil€] 0 о% го.;tосiв акцiонерiв, якi заресструвалися /iля yLIacTi у Зборах ,га с власниками

голосуlочих з цього питаI{IIя акцiй.
Вирiшlили:

як1

якi

якl



Затверди,ги звiт Правлiння АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати дiяльностi за 2021 pirc

без заувалtень i долаткових заходiв. Визнати дiяльнiсть Правлiння АТ "АКБ "KOHKOPfi" у
2021 роrдi задовiльною та такою, що вiдповiдас MeTi ,tа напрямам /iiя,ltьностi Багrку.

За TpeTiM питанням:
С.rlуха.llи: I-o"ltotзy Зборiв Антоненко о.М., яка повiдомила присутltiм, шо I-IагrIядовою

ра/tою :]tl рс:]уJIьl-а,t,аfulи оtlitlt<и ltiя.ltьностi I,Iаг"lrядовоi рали 
,га iJ членiв, пiдготовJIеI]о та I{адано

звi,г IIаt,.ltяtl(овоi 1эitди БаlIку Ilpo рс,}уJIL,],а,lи лiя.llьtttrс,гi :за 202l piK для його ро:]I-JIяду та

:]tl,гt]ер/ll(сн ня Зборzrп,I и.

ДнтоtlеrIко О.М. оголосила звiт L{аг:tяtдовоТ рали Банку про результати дiяльнос'гi за

2021 piK та заIIропонувала його затвердити,
Проект рitлення:
Затверлити звiт Наглядовоi ради АТ "АКБ "КОНКОРД" про результати дiяльностi за

202I piK без зауваrкень iдодаткових заходiв. Визнати дiяльнiсть НагляlIовоТ ради АТ "АКБ
"КОI-1КОРЩ" у 2О21 рочi задовiльною та такою, що вiдповiдас MeTi та напряN,lам дiя.ltl,ностi
Баtлку.

Го.llосували:
ltiлькiсть голосiв (ЗД) - 199994 голосiв, що складас 100,0000 О% голосiв акцiонерiв, якi

заресструвzulиоя л.;rя участi у Зборах та е власIIикаNIи голосуюLIих з цього питанНя акЦiй;

t<i.lTbKicTb голосiв кПРоТИ> - 0 голосiв, що складас 0 % голосiв акцiонерiв, якi
заресс,],руВiUlисrt lUtя y.TacTi у ЗбораХ та с власнИкаNIи голоСуюtIиХ з цього питаrIня акцiй;

tсiлькiсr,ь голосiв кУТРИМДВСЯ) 0 го.ltосiв, ulо скJlалас 0 О/о го;tосiв акцiонерiв, ЯКi

заресс,груваJIися .,д.ltя y.IacTi у Зборах та с вJIасникап,Iи гоJIосуIочих з LIього питаI,IIJя акцiй;
Ki.ltbKicтb голосiв акцiоrrерiв, якi не брали участь у голосуванtIi 0 го.llосiв, що склалас

0 О/о гсl;rосiв акцiонерiв, якi заресструвалися 21ля учас,I,i у Зборах,га с вJIасниками гоJIосуIоLIих з

цьоI,о Ilи],анItя акrtiй ;

Ki.lTt tticTb t,o.llociB аrtцiоllерiв за бtолетенями, I]изнаними нелiйсrrишtи - 0 голОСitЗ, lЦО

сI(JIадас 0 7о голосiв акцiонерiв, якi заресструв€uIися дJIя учас,гi у Зборах та с власникаМи

гоJIосуючих з цього питання акцiй.
Вирiшили:
Затвердити звiт FIаглядовоi ради Ат "АкБ "конкоРД" про результати дiялыtостi за

2021 piK без:заувахсснь iдодаткових заходiв. Ви:знати дiя.llылiсть НагляловоТ ради АТ "АКБ
"коI-IкоРЩ" у 2О21 роцi задовi"ltьною та TaKoIo, шIо вiliповiдас Mer-i та нагIрямам дiяльt+ос,гi

Баrlку.

За .Iетвертим tIитаtIIIям :

Слуха.lIи: I'олову Зборiв Антогtегtко О,М., яка повiдомила, що вiдпtlвiлно до Ст. З3

ЗакогtУ УкраiнИ кГIрО акцiогtерrti товаристI]а) дО виttлlо.IttоТ комIIе,генцiI :загальних зборiв

at<tlioIIepitз IIаJlе)I(иl,ь загвер.г{жеllltlt звiту IIро виIlагоро/(у .t.ltcttiB нагляll,овоТ рuдt" акllit,ltlерного
1.овzlрис,гва. I-o.1toBa ЗборiВ дltтоненкО о.М. огоЛосиJIа звiт, ttpo виI{агороду членiв FIаглядовоi

ради АТ "АКБ "КОНКОРЛ" за 2021 piK та запроIIонуваJIа його затвердити.
Пiс.lrя обговоренFlя питання, проект рiшення було поставлено на голоСуваН}IЯ.

Ц_ррqщrрlцJgццд
Затвердити звi,г про винагороду членiв НаглядовоТ рали Ат "АкБ "конкоРД" за

202l piK.
Голосували:
кiлькiстЬ голосiВ кЗд> - 199994 голосiв, що складас 100,0000 0% голосiв акцiонерiв, якi

зарссструВалиая лля участi у Зборах та € власниками голосуючих з цього питання акцiй;

кiлькiсть l,олосiв кIlРоТИ> - 0 голосiв, rцо складае 0 оА голосiв акцiонерiв, якi

зарееструВалися 21ля участi у Зборах та с власникаI\4и ГОJIосуючих з цього питання акцiй;

tci.ltbKicTb голосiв (УТРИМДВСЯ) - 0 голосiв, tllo склалае 0 о% голосiв акцiоrtерiв, якi

заресс1рувzlJlисrl 11ля участi у Зборах та с власниками голосуюLIих з IIього питання акцiй;
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кiлькiс,гь голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, trlo складас
0 Ой голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися лля участi у Зборах та с власFIиками голосуIочих з

Ilього питаlItlrl акцiй;
tci;tbKicтb голосiв акцiонерiв за бтоле,генями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що

сI(JIадас 0 % голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для участi у Зборах та с вЛасниками
голосуючих з цього питання акцiй.

Вирiшили:
Затвердити звiт про винагороду членiв НаглядовоТ рали АТ "АКБ "КО}{КОРД" за

2021 piK,

За п'ятим питанням:
Слухалlл: Запрошена особа, начальник /dепартаменту внутрiшнього аудиту Банку

Невсдров [гор IвановиLI, доповiв присутнiм, цо аудит рiчноТ фiнансовоi звiтностi Банку за

2021 piK IlpoBclleнo аудиторськоtо фiрмою l'ОВ "KPEC]'OI-I УКРАiНА" м. КиТв.

Попеlэедlгтт,о висIIовок аудитора розгJIяI]уто 28.02.2022 Ita засiliатlнях KoMriTel,y :] IIи'l'аI{ь

ауди,гу I Iаглядовсli рали Банку та I Iаг"rIя/lовоТ ради Баlrку.
IIа думку ау/lиторiв, (liHarrcoBa звiтrtiсть, вiлобраrкас лосr,овiрно, в ycix суттсвих

zlcllel(l,ax, (liнансовий с,гагl Бattr<y.

Зверrrу,го увагу, rцо 24 лIотого 2022 року строком на З0 дiб по всiй ,гериторiТ УкраТrrи

:]апровал)(сIIо воснний стан, icHyc вплив ettoHoMi.ItroT кризи та полiти.ltrоТ нестабiльностi, а
,гакож епiдемiологi.Illоl,о стану шодо поширення KoportaBipycy COVID-19, що тривас в YKpaTHi

1,а в усьому cBiTi. OcTaTo.tHe врегулюваFIня зазначених tIитань неможливо перелбачити З

лостаl,I{ьою вiрогiдItiс,гIо, i вони можуть Itегативно вIIлинути на eKoHoMiKy УкраТrrИ Та

операцiйгrу дiялыliсть Банку.
Органiзачiя системи вrrутрiпtнього KoHTpoJIIo та управлiнгtя ризиками, шtо лiяlли У

звiтному гrерiодi, потребуlоть постiйного вдосконалення з огляду на динамiку економi,tного
серсllовиIца, в ,IKoMy Банк здiйсlтrос дiя.ltьнiсть та регуляторнi вимоги,

11отреба у коригуванlIях до резерву за активними банкiвськими операцiями 'га ло
вiдповi/tних Iiорма,гивiв капiталу, cTaIIoM на 01 сi.lня 2022 року не призводить до порушення
нормzr,гивiв lп,оло дос,гатностi капiталу.

Прqqщr р_iцrеJлцц
IIрийllя,r,и до вiдорrа звiт llезалежIIого а)/ли,l,ора'I'OB "KPECTOII YKPAlFIA" За

резуJIь,га,гами аули,гу t]lillaHooBoI :звi,гнос,гi А'Г "АКБ "КОIIКОР/1" з.t pit<, lцо :закiн'tився

З1 грулня 2021 року. Визrtати послуги тов "крЕсl,оН УKPATI-IA" яl< якiсtli iзаловольrtяючi
вимогам акцiонерiв Банку, Затвердити заходи за резуJIьтатами розгляду аудиторського :зtзiтУ

l-ОВ "КРЕСТОН YKPAIIIA", з урахуванням надаI{их у звiтi зауважень та рекомендацiЙ.
Голосували:
кiлькiс,гь голосiв (ЗА) 199 994 голосiв, що складас 100,0000 0Z голосiв акцiотlерiв, якi

заресструвалиOя лля участi у Зборах та с власпиками голосуюLIих з цього питанНя акцiй;
кi.ltькiс,гь голосiв (ПРоТИ) - 0 голосiв, що скJIадас 0 % t,o:lociB акtliогtеlэitз, яtсi

зilрессl,рувtlJlися .,,ц.lтя y.tacTi у Зборах та с власниками голосуIоrIих з r],ього питання акrliй;
tсiлькiсть голосiв кУТРИМдвся> - 0 голосiв, Iцо складас 0 оZ го:lосiв акцiонерiв, яtсi

заресструвалися лля участi у Зборах та с власниками голосуючих з цього tIитаННЯ аКцiй;

кiльltiсть голосiв aKtlioHepiB, якi гlе браrIи У.i&с'гь у гоJIосуваннi - 0 го.llосiв, що складас

0 7о го:rосiв акцiсlгtерitl, яlсi зtlрссструваJIися llJlяI уч2lg,,,1 у Зборах та с власниками гоJIосуIоLlих з

Ilbol,o пи,гzlння акцiй;
tci.ltbKicTb I,o,1tociB акцiоrrерiв за бrолетснями, l]и,]lIаIlими ttС/tiйСНИМИ -

cI(JIallac 0 О/о голосiв акцiсrtlеlэiв, якi заресструваJIися /,IJlя участi у ЗбораХ Та

голосуIоtIих з llього питztlI}lя аltцiй.
Вирiшtиллt:
11рийняти до вiдома звi.г незалежного аудитора ,гов "крЕстон

результата]\,1и ttулиту фiнансовоi звiтностi АТ "АКБ "КОНКОРД" за piK,

З1 .pyrrn" 2021 року. Визнати послуги тов "крЕстоН укрАiнА" як якiснi i

0 голосiв, llдo

с I]JlасlIиками

УKPATIIA" за
tцо закirгlився
задовольняточi



I}имогам акцiонерiв Банку. Затверди,ги заходи за результатами розгляду аудиторського звiту
ТОВ "KPI]CTOFI УКРАiI-IА", з урахуванням наданих у звiтi заува}кень,га рекомендацiй.

llir lllосr,им Ilи,гilннrlм :

С.пух:1.1lи: ['o.1roBy 11равлiння За/tото IO.A., який запропонуI]аR затверllити рiчгrий звiт АТ
"АКБ "KOIIKOPf.[" за 2021 piK, п{о склаllений за результатzlми дiяlttlлостi Баrlку в2021 роцi, та

фiIlагrсову зtзiтtliс,гt,, пiдтверджену висI{овком зовнitпнього аулитора, та ознайомив присутнiх з

даними рiчноТ (liHaHcoBoT звiтностi Банку, звiтом керiвництва (звiтоп,l про управлiння), який
I]кJIIо.Iасться до рiчгrого звiту Банку, та itлrпим змiс,гом рiчного звiту Банку, складеного
вiдповiдно до вимог законодавства.

Проеltт рiшlення:
Затверди,ги рiчний звiт АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 piK, який вк.lltочае рiчну фiнансову

зtзiтгtiсть АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 piK, склалену за мiжнародними стандартами фiнансовоТ
звiтгIостi та:звi,г керiвництва (звiт про управлiння) АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 piK.

Голосув:1.1lи:
кiлькiсть голосiв кЗА> - 199994 голосiв, шо складас 100,0000 О% голосiв акцiонерiв, якi

зарееструвалися 21ля участi у Зборах та с власниками гоJIосуючих з цього tIитання акцiй;
t<iлькiсr,ь голосiв (ПРОТИ) - 0 голосiв, що склалас 0 % голосiв акцiолtерiв, якi

заресстl))/валися для y.tacTi у Зборах та с власFIиками голосуIочих з LIього питаIlня акцiй;
t<i,ltы<ic,t,t, го.lrосiв (УТРИМАВСЯ) - 0 голосiв, lLIo сI(ладас 0 %u голосiв акцiонерilз, якi

заре(-]струl]алися л:tя участi у Зборах та с власниками гоJIосуIоLIих з цього питаII[Iя аrtцiй;
t<i.ltbKic,t,b t,о.ltосilз акцiонерiв, якi tte бра"lrи y.Iocтb у голосуваtlIIi - 0 голосiв, що скJlала€

0 '% t,o.;lociB aKtlioHepitз, якi зilресструвапися дJIяI yrlng,,,i у Зборах ,га с власниками голосуючих З

цього IIитанIlя аrrсцiй ;

кiльtсiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсrIими 0 го.ltосiв, що
складас 0 %о голосiв акцiотlерiв, якi заресструвалися для участi у Зборах та с власниками
голосуюLIих з цього питання акцiй,

Вирilllили:
Заl,всрдиr,и рiчний звiт АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 piK, який вклtочас рiчгlу фirrаноову

звiтнiс,гь АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 piK, склалену за мiжtлародними стаFI/Iартами фiнансовоI
звiтнос,гi ,t,a звiт керiвництва (звiт про управлiння) АТ "АItБ "КОIfКОРД" за 2021 piK,

За сьомим IIитаIIня]чI:
C.lr1,;ilr,r", Запрошегtа особа, наLIаII)ниIt !епар,гамен,гу вtлу,грiшtнього ауl{иту БанкУ

lleBcltpclB l1,op lBatloBиLl. /{оIIоtзiв llрису,ггliм про резуJIь,га,ги оцittки яttостi ак,гивiв банку та

ttрt.tйttятtltlсr,i забезtlеtIеI-IlIя за крелитrlими операцiями cTarIoN,I на 01 сiчняt 2022 року.
I lpclet<,l, pi tпен rtя :

I1рийrrяти :lо вiлома Звiт TОВ "КРЕСТОН УКРАiI IA" про резуJlы,а,ги оцiнки ;rlcocTi

аt<тивiв банк1, r-a прийгtятгlостi забезпе.tсння за крелитI]ими операцiями cTaIloM на 01 сi'ltIяt

2022 року.
I'о;rосуваllи:
Ki.ltbKicTb голосiв (ЗД) - 199994 голосiв, що складае 100,0000 ОZ го.ilосiв акцiонерiв, якi

заре€с,груваJIися для у.lа",.1 у Зборах та с власниками голосуючих з цього питання акцiй;
ttiльltiсть голосiв (ПРОТИ) - 0 голосiв, tцо складае 0 % голосiв акцiонерiв, якi

зарееструвалися для участi у Зборах та с власI{иками гоJIосуючих з tlього гIитаIIня акцiй;
кi.ltьtсiсть голосiв кУ'ГРИМДВСЯ) - 0 голосiв, Iцо складас 0 0% голосiв акцiоtlерiв, якi

заресструвLulиgrl лля участi у Зборах та е власниками гоJIосуюLIих з цього питанНЯ аКЦiЙ;

кiльttiсть го,llосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що скJIаДаС

0 %о голосiв акцiонерiв, якi заресструваJIися для участi у Зборах ,га е власFIиками голосУЮЧиХ З

llього питаIlIIя акцiй;
ltiльttiсть голосiв акцiоrlерiв за бtоrIетеtlяjчIи, виз}IаlIими tlсдiйсllип,lи - 0 голосiв, ttl'o

скла/lаС 0 (Xl l'OJIociB акцiоtlерiв, яttti зарссс,груRаJlися /lля уLIас,Гi у Зборах та с вJIасIIиками

гоJIосуючих з цього питанFIя акцiй.
l}лlрiItlи.llи:



Прийняти до вiдома Звiт ТОВ "КРЕСТОН УКРАiНА" ,rро результати оцiпки якостi
ак,гивiв банку та прийнятностi забезпечення за кредитними операцiями станом на 01 сiчня
2022 pol<y.

за восьмим питанням:
Слухали: Антоненко О.М., яка повiдомила, що вiдповiдно до ст, ЗЗ Закоrrу Украiни

кПро aKrlioHepHi товариства), до виключноТ компетенцiТ загальних зборiв акцiонерiв належить
визнаtIенtIя ос[Iовних напрямitз дiяльностi акцiонерllого товарист]]а. Голова Правлiння
Задоя IO.A. оголосив octloBHi напрями дiяльностi Аl- "АКБ "КоНкоРЩ" па 2022 piK.

ЦрqсLq lцt:]qцц1:
Затверлиr,и oclIoBI:i IIапрями лiяльностi АТ "АКБ "КОIIКОР/{" гtа 2022piK.
['o.lrocyBa.llll:
кiльttiсть голосiв (ЗА) - \99994 голосiв, ll{o складас 100,0000 0% го;tосiв акцiоllерiв, яlсi

заресс,груI]I}JIися лJlя учпс,,,i у Зборах та с власниками гоJIосуюLIих з цього питаI,IIIrl акцiй;
Ki_ltblticтb го.ltосitз KI IРО'ГИ> 0 го;rосiв, п{о складас 0 % го:tосiв аIсцiоttерiв, яtсi

зzlре€jс,груваJIисrl д;Iяt y.Iacтi у Зборах та е власlIиками гоJIосуIоLIих з цього питання акцiй;
кiльttiсть голосiв кУТРИМАВСЯ) - 0 голосiв, що складае 0 О% голосiв акцiонерiв, яrti

:заресструвалися для участi у Зборах та € власниками гоJIосуюLIих з цього питання акцiй,
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що склада€

0 %о голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для участi у Зборах та с власFIиками голосуtоLIих з

Ilbo1,o питання акrliй;
l<i.lIьttiс,гь голосiв акцiонерiв за бюлетеIIяN4и, визI]аtlими Itе/Iiйснимtи - 0 t,o.;tociB. шIо

сl(ладас 0 %о го.ltосiв aKltioTiepiB, якi заресструI]аJIися для yqnq,r,i у Зборах та с вJIасниками
голосуючих з LIього питанI]я акцiй.

I}ирilпили:
За,гвер,llи,ги ocrIoBtti напряiчIи лiя.llытос,гi А'Г "АКБ "КОНКОР/{" tta 2022 piK.

За дев' яr,lл]чI lIи,l,iltIIIям:
Слуха.пlл: Голову Зборiв Антоненко О.М., якzl ttовillомила, пIо llаг;lяlllова рада Банку

гttt засiдантti rriд,r,римала запропонований Ilравлiнням Банку порядок розlrолiлу прибутку за

202l piK та оголосила проект рiшення про розподiл прибутку за 2021 piK.
Пiсля обговоренFIя IIитанIIя, проект рiшеtlttя було постаJ]JIено на голосування.
IIpocrtT рiшення:
Прибуток АТ "АКБ "КОFIКОРД" за 2021 piK у розмiрi |46842680,б0 грн. (сто сорок

шriсть мiльйоrriв BiciMcoT сорок двi тисячi шiстсот вiсiмдесят гривеЕIь 60 копiйок) розподiлити
наступним LIином:

1. Ви:значити та направити чаетину прибутку 2021 року у cyMi ] З42 680,60 грн. (ciM

пцiлtьйонiв триста сорок двi тисячi rлiстсо,г вiсiмдесят гривен 60 копiйок), що складас не менше
5,00% вiд суми ltрибутку, на поповнення резервного фопду А]' "АКБ "КоНКоРД".

2. Визначи,ги та направити частину прибутку 2021 року у cyMi 139 500 000,00 грн. (cтo
тридцять l(е]]'ятL мiльйонiв п'ятсот тисяLI гриtзеtть 00 коIriйоrс) на збiльшення статутIlого
ttzttl i,га,il1, ljarr r rty.

З.l|ивiлетl/lи,]а пi2lсl,iчtlсаь,lи роботи A'l'"АКБ "KOIIKOPll" за2021 piK IJe I]иплачувати.
I't1.1ltlcyB:t.llи:

l<i:lbTcicTb гсl:tосitз кЗА> - 199 994 t,олосiв, IIto сl(Jlадас 100,0000 %о l,о;tосilз акцiоltерitз, яlti

заресс,груваJlисrl лляl участi у Зборах та с власниками голосуIоLIих з цьоI,о питаI,I[Iя акltiй;
кiлькiс,гl, голосiв (ПРО'ГИ) - 0 голосiв, що складас 0 % голосiв акцiотtерiв, яlкi

зtlрссструвtlJtися л:tя участi у Зборах та с власниками голосуючих з цього питаI]ня аКЦiй;

Ki.ltbKicTb голосiв (УТРИМАВСЯ>> - 0 голосiв, що складас 0 7о голосiв акцiонерiв, якi
заресструваJIиOrI дрtяl участi у Зборах та е власниками голосуюLIих з цього питання аКЦiй;

tci.ltbtticTb голосiв акцiонерiв, якi не бра.llи участь у голосуватлнi 0 г,олосiв, tцо склалае
0 %о голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для участi у Зборах та с вjIасниками голосуIоLIих 1]

i_\bo1-o llитаIIня акцiй;



кiлt,кiс,гт, голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаIIими недiйсними - 0 голосiв, rцо
сI(JIадас 0 u/o r,олtосiв акцiонерiв, яtti заресструваJIися дJIя yLIacTi у Зборах ,га с власtIиками
l,oJIocyIOLIиx з t{ього гIитанFIя аrtцiй.

I}ирiши"пи:
lIрибу,гок АJ-"АКБ "КОНКОРД" за 202l piK у розNliрi |46842680,60 грIL (с,го сорок

ttIiс,гь мiльйонiв BiciMcoT сорок /]Bi тисячi шiстсот вiсiмдесят гривень 60 копiйок) розподiлити
нас,гупLlим чином:

1. Визначити та направити LIастину прибутку 2021 року у cyMi 7 З42 680,60 грн. (ciM
мiльйонiв триста сорок двi тисячi пriстсот вiсiмдесят гривен 60 копiйок), шlо складае не менше
5,00% вiд суми прибутку, на поповнення резервного фонду А'Г "АКБ "КОНКОРД".

2. Визrlа.tити та I{апраI]ити частину Irрибутку 2021 року у суплi 139 500 000,00 грн. (сто
трилця,гь дев'ять мiльйоrriв ll'ятсот тисяч гриl]ень 00 копiйок) на :збi.ltьrшеt;ttrl с tагутIIого
капiтыtу Банку,

3. Щивiленди за пiдсумками роботи АТ "АКБ "КОНКОРД" за 2021 piK I,Ie виплачувати,

За llесяI,гим l]I{T,aIttIrIM :

C.ll1,1i,.,rr.r, Гсl:tсltз1, Зборiв Altтt,ltletttto о.М.. яtсzl лоlltltiiJIа. II(о з урахуваIlгlям ltрийIIrI,гого

1,1itIlelIttяI з.l1ев'яtl-ого IIи,гаI IIIя порядку.ценLlого Зборiв tIlol1o I{аIlравлсIlI]я LIас,гиlли rrрибу,гrсу

2021 року у cyMi 139 500 000,00 грrr. (сто тридl{ять дев'ять мi:rьйонiв п'ятсот тисяrI гривень 00
копiйоrt) на збiльпlення статутI]ого капiталу Банку, IIроIlонусться розгляI]ути питання про
,збi.;tьtIlеIIrlя статутIlого капiта.ltу Аl- "АКБ "КОНКОРД" Iuляхом ttiдtзиш{ення номiнальноТ
вtцэтостi аrtцiй за рахунок спрямування до статутI{ого капiталу А'Г "АКБ "КОI{КОРД" .tастини

прибутrtу за2021 piK у cyMi 1З9 500 000,00 грн. (стотридцять дев'ять мiльйонiв tI'ятсот тисrILl

I,pиBeIIb 00 копiйок) до заI,аJIыIого розмiру статутного капiталу АТ "АКБ "КОНКОРД"
450 500 000,00 грн. (чотириста п'ятдесят мiльйонiв п'ятсот тисяч гривень 00 копiйок).

Заtсон гIеlrедбачас особливi наслiдки голосуваI{ня з питань змiни статутного капiталу,
а саме акцiогtер може набути право на обов'язковий викуlt його акriiй.

Акцiогtер, який заресструвавсrI ltля ytIacTi у заl,а.ltт,ltих зборах ,га 1,oJIocyI]aB проти
прийняття загалыIими зборами рiшення про змiну статутного каtri,галу, мас право вимагати
здiйснення обов'язкового викупу 1]овариством ti€lJIежних йому голосуюLIих акцiй, а
,говариство зобов'язане iх викупити.

Вiдпсlвizlно до вимог законодавства УкраТlrи була здiйсгtеllа оцilлка BapTocTi 1 (однiсi)
t t 1lос,гоТ i Mct.t tloT бездо rcy меrI,гарн оi aKIliT IiaH ку.

ГIiс;rяI обговсlреtlIIя Ilи,га}IIlrl lIроеl(,г рirпеttttя бу.ltо ttоставлеIIо rla I,оJlосування.

Цppý]gr рj_IJеtлlд;
Збirrьшити с,rzrr,утний каlli,гал A'l' "АКБ "КОНКОР/{" шляхом пiлвиlI{енrtя tloMiHa:tbHoT

вартос,гi акцiй за рахунок спрямування до статутного капiта.пу А]' "АКБ "KOHKOPfl" частини
lrрибутку за2021 piK у cyMi 139 500 000,00 грrr. (сто тридцять дев'ять мiльйонiв п'ятсоттисяч
гривень 00 копiйок) до загального розмiру статутного капiталу АТ "АКБ "КОНКОРД"
450 500 000,00 гртr. (чотириста п'rIтдесят мiльйонiв п'яlтсот тисяч гривеFIь 00 копiйок).

Го.lrосували:
кiлькiс,гt, гоrlосiв кЗА> - 199994 голосiв, що скла.цае 100,0000 %о голосiв акцiоtлерiв, яtti

заресструвалися для yrlna,.i у Зборах та е власниками голосуIочих з цього питання аItцiй;
кiлькiсть голосiв (ПРО'ГИ) - 0 голосiв, Iцо складас 0 % голосiв акцiонерiв, яtti

заресструваJIися для участi у Зборах та е власниками голосуюLIих з lIього питанIlя акцiй;
кiльtсiсть голосiв (УТРИМДВСЯ) - 0 голосiв, що скJIадас 0 7о голосiв акцiонерiв, якi

заrресструl]аJIисrI для участi у Зборах та с власIlиками голосуюLIих з цього IIитання акцiй;
кi.llькiс,гь голосiв акцiоllерiв, якi не брали yLIacTb у голосуваннi - 0 го.lltlсiв, rцо ск.liадас 0

%u т,сlлосiв акцiоrrерiв, яlсi зарееструвалися для учас,гi у Зборах та с власl]иками голосуюLIих з

Ilього питагILIя акцiй,
t<i;lr,lcic,t-t, l,олосiв tiKtliilllclliB за бтс1.1tс,I,сIIяN,I14. ви:]]IаIlими ltсlliйсltиlчtи 0l-о,ltосitз, tllcl

сI(JIалLlс 0 '% t"cl:tociB акцiсltlерiв, яrкi зарссструваJlися дJIя учпqтi у Зборах Ttl с l]JIас[tиI(аN/tИ

l,олосуюLIих :] цього питання акцiй.
l}ирiпlили:



Збiльшити статутний капiтал АТ "АКБ "КОНКОР!" шляхом пiдвищення номiнальноi
BapTocTi акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу АТ "АКБ "KOHKOPfl" частини
гlрибу,гку за2021 piK у cyMi 139 500 000,00 гргr. (сто l,рилцять дев'яI,1,ь мiльйонiв п'ятсот тисяч
гривеI]ь 00 коlriйок) ло загалыIого розмiру статутного капi,галу АТ "АКБ "КОНКОРД"
450 500 000,00 грн. (чотириста п'ятдесят мiльйонiв п'ятсот тисяч гривень 00 rtопiйок),

За олиналIIятим питанням:
С.llуха.lIи: I-олову Зборiв AHтoHettKo О,М., яка ttовiломила, шIо з метою збiлыпе1-Itiя

статутIIого капi,га.ltу IJarrrty IIIJIяхом пiдвиll1етtгtя trомitlальноТ вартос,гi аr<цiй А'Г "АКБ
"I(OIII{OP/{" с tlеобхi/Itlимt розr,Jlяll Ilи,гання Il1lcl Iti,,цlзиI]lсн}IrI ttoMiltaJIt,tttli вар,гсlс,l,i акltiй га

:]allpoIIoIlyBiula лJlя розгJIяl(у tIитаннrl IIоря/lку /{eIlHoI,o i оl,о:tсlси.ltа проеI{т рiшеltllяl.
I Iроеlt,г рiшення:
IIiлвищити I,tомiнальну BapTicTb 200 000 (лвохсот тисяч) простих iменних акцiй А'Г "АКБ

"КОI,IКОРД", HoMiHa:IbHy BapTicTb кохсноi акцiТ АТ "АКБ "КОНКОРД" пiдвиrцити на
697,50 гргl. (шiстсот дев'яносто ciM гривен 50 копiйоrс). Встановити) rцо нова номiнальна
BapTicTl, Kolttloi акцii АТ "АКБ "КОНКОР/{" становить 2 252,50 грн. (лвi тися.ti дtBicTi п'я't'l(есят

двi гривнi 50 копiйок). Затвердити рiшення про пiдвиш{ення l,tомiнальноТ BapTocTi акцiй АТ
"АКБ "КОI ]КОРЛ" (лоласться).

Голосува"rlи:
кiлькiс,гь голосiв (ЗД) - 199994 голосiв, що скла/{ас 100,0000 Ой голосiв акцiоllерiв, якi

зарссструвtI)IиQя л.ltя участi у Зборах та с власниками голосуIочих з цього питання акrliй;
кiлькiсть голосiв кПРО]'И> - 0 голосiв, що склалас 0 % го;tосiв акцiонерiв, якi

зtll)есс,груваJIисrt 7.рrяl y.lacTi у Зборах,га с вJ]асниками гоJIосуIоLIих з цього I]итанI,1я акцiй;
Ki;tbKicтb голосiв кУ]'РИМАВСrl) - 0 голосil], IlIo склалас 0 О% го;rосiв акцiонерiв, якi

зitресс,груl]АJtисrl лJlя учпg,ri ), Зборах та с власниками голосуIоLIих з цього IIитання акцiй;
кiльtсiсr,ь t,c,1.1tociB ztкцiоtlеlliв, якi не брали участь у голосуваннi --- 0 t,o:lociB, ltlo ск.ltаtдас 0

'% I,tl:lосitз al<tlicltlcpiB, яtti :заресструвалися для участi у Зборах та с I]JIасникаN,Iи гОлосуючих З

цього IIитання акцiй;
кiлы<iсl,t голосiв акцiонерiв за бюлеr,еIIями, визI,IаЕIими недiйсними - 0 голосiв, що

складас 0 0% голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися лля yLIacTi у Зборах та с власIликами

голосуlочих з цього питання акцiй.
l}ирilllили:
[Iiдвиltlити номitlальну BapTicTb 200 000 (лвохсот тисяч) простих ilиенrlих акцiй АТ "АItБ

"KOlIKOP/,!", IIoMiHaJIbHy BapTicTb KorKHoT акцii А'Г "АКБ "KOHKOPfI" пiлвиши'ги на 697,50
l,pH. (шiстсот лев'яносто ciM гривен 50 копiйок). Встановити, що нова номiнальна BapTicTb

ltoxtHoT акцii Д'I' "АКБ "КОНКОР!" становить 2252,50 грн. (лвi ,гися.li двiстi п'ят2lесят двi
гривlti 50 копiйок). Затверлити pirlleHня про пiдвищеlлня номiнальноi вартос,гi акцiй АТ "АКБ
" КОI,IКОРЛ" (дtсlдасться).

lJa лвilllаlIlIя,tI{Nt III{,I,rlIIIIям :

Слухали: l'orIoBy Зборiв Антоненко О.М., яка зазIlLlLlиJIа, LI{o у :зв'язку :з ltриЙttяl'гим

pittteItttяtM rlpo збiльшеIlнrt с,гаl,утIlоl,о капiталу A'I' "АКБ "KOllKOPfi" ш.ltяхоlvt пiДВИtЦеrIНЯ

llclMiIta';tbHoT BitpToc,t,i акцiй Al' "АКБ "КОНКОРД" IIроrrонусться прийняти рiшення про
вIlессння вiдпоrзiдних змiн ло С,гатуту АТ "АКБ "КОНКОР,Щ", шляхом викладення його в новiЙ

редакцiТ, IIов'язаIIих, втому .IисJIi, зi збiльшенням статутного капiталу АТ "АКБ "КоНКоРД".
Рiшення Зборiв з цього питання приймасться бiльш як трьома чвертями голосiв

аitцiоrrерiв, якi заресструвалися для участi у Загальних зборах та е власIIиками голосуIоtIих з

цього питаrIня акцiй.
Цроект рiшення:
1. I]нес,ги змiни до Статуту АТ "АКБ "KOFIKOPfJ,", виклавши його в новiЙ редаКЦiТ,

гtоtз'язанi, в l,о]\{У .Iислi, зi збiльшенням стаТутного капiта.lту Ат "АкБ "коFIкоРЩ" lпляхом
пiдвищення l-tомiнальноТ BapTocTi акцiй АТ "АКБ "КОllКОРД".

2, За,гверлити ноRу редакцiю Статуту АТ "АКБ "КОIIКОРД".
з. Угtовноважити Го:iову Правлiння Банку або особу iцо виItонус його обов'язки



пillписати нову рслакllirо Статуту АТ "АКБ "КОНКОР/{", справжнiсть пiдпису якого на CTaTyTi
Банку, засвiд.lцlц нотарiально.

4. l{оручити Головi Правлiння Банку або особi що виконуе його обов'язtси забезпечити
j.l1iйсrтеtттlя ycix lrеобхiдних дiй, пов'язаних з:

- погодження\4 Статуту Банку у новiЙ редакцiТ Нацiональним банком Украiни;
- державIlоlо ресстрацiсю Статуту Баrrку у r-rовiй редакцii вiдповiдно до вимог чиIlIlого

законодавства Украiни.

I'олосуlзалlл:
кi:tькiс,гь голосiв кЗА> - |99 994 го.ltосiв, що складас 100,0000 0% голосiв акцiонерiв, якi

заресструвалпися лля участi у Зборах та с власникаN4и голосук)чих з цього питаFIIIя акцiй;
lсiлькiсть голосiв (IlРО]'И) - 0 гоJtосiв, шо скJIалас 0 % голосiв акцiоIлерiв, якi

зарееструI]аJIися для участi у Зборах та € власниками голосуючих з цього питаIлня аrrцiй;
кiльttiсть t,o.;lociB (УТРИМАВСЯ) - 0 голосiв, що скJIадае 0 %n го;rосiв акцiогlерiв, яtсi

заресс,груваJIися 21ля y.IacTi у Зборах ,га е власI,Iиками голосуIоtIих з цього питання акцiй;
Ki:tbKicTb голосiв акцiоrrерiв, якi rtе брzrли yLIacTL у голосуванtti - 0 го,ltосiв, rцо ск:tадас 0

%) I,oJIoci}] аt<цiонерiв. яt tci ,зарссс,грувiilIися лля у.lзg,I,1 у Зборах,I,а с l]Jtасllиками I,оJIосуIоLIих з

llboI,o l Iи,гtllIIlя акrtiй ;

tti:lbKicTb голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними tlедiйсtlими - 0 голосiв, що
складае 0 0% голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для участi у Зборах та с власниками
голосуючих з цього питання акцiй.

I}lлрilпили:
l. Внесr,и зп.tiни до Статуту АТ "АКБ "КОНКОР/{", виItлавrпи його в новiй редакttiТ,

I'tОts'яЗанi, в ,гому .Iислi, зi збiлыпеFII]ям статутI]ого капiталу дт "дкБ "KoHKoPfl" ш:tяхом
пiдвищентlя номiнальноТ BapTocTi акцiй АТ "АКБ "КОНКОРД",

2. За,гвердити нову редакцiю Статуту АТ "Аi(Б "КОFIКОРД".
3. Уповноваrlсити Голову Правлiння Банку або особу що виконус його обов'язки

ttillttиса,ги IloI]y релакIlilо С,гатуту АТ'"АКБ "КОНКОР/{", сгlрав)lсltiс,гь гli:tlrису якоl,о на Статутi
Баltt<у, з:lсвiд.lц,l-ц tlотарiальltо,

4. l{оручиr,и I'оловi ГIрав;rirrrrя Банку або особi ц{о виконус його обов'язltи забезпе.rити
здiйсiIсння ycix необхiдних дiй, пов'язаних з:

- погоджентtяlм С,га,гу,l,у Баtrку у rIовiй ре.чакltii НаtliональtIим банком Украirrи;
- державЕIоrо ресс,грацiсю Статуту Баrrку у новiй редакцiТ вiдповiдttо до l]имог LIинного

законодавства УкраТни.

За тринадцятим питанням:
С.llуха.llи: Го;rову Зборiв Ан,гоненко О.М., яка повiломиJIа, що на порядку денному

стоiть tIитання про затверлження переrriку акцiонерiв, якi мають право вимагати здiйсtrенгtя
обов'язtсового викупу належних Тм акцiй.

I]iдповiztно до ст. 68 Закопу УкраТtrи кПро акцiонернi товариства> акцiонер, який
заресс,груваI]сrI лJIя учас,гi у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними
зборап,lи рiшення про змiну статутного капiталу. мас fiраво вимагати здiйснення обов'язковоl,о
викупу товариством IIалежних йому голосуIочих акцiй, а товариство зобов'язане Тх викуllити.

У зв'язttу з вiдсутнiс,по акцiонерiв, Тх преllсl,авItикiв, tцtl були заресстрованi 21;tя участi у
Зборах та голосували (проти), а саме проти прийttя1,Iтя рirшстttiя гtро збiлыIlенtlя с,га,гу1,IIого

каtttiтал1, Баrtку, llpollorl)/Io IIс сI(ла/Iаl,и гlере:til< aKtlioltepiB, яlIti мдtо,гь IlpaBo вимагати:здiйснення
сlбов'язковоl,о викупу FIlulL,)кIIих Trvr акцiй Аl- "АКБ "KOI,IKOP/_{", з урахува}-I}Iям викJlа.|(еIIого,
llpoIIo}lylo llроl,оJlосува,ги за вiлttовiдний проект рiшенгlяt.

lliсля обговорення питаI{ня на голосування поставлеI{о два IIроекти рiшlень.
ГIерший проект рitпеtlttя:
Затверлити перелiк aKllioHepiB, якi мають право вимагати здiйснення обов'язкового

викупу гIаJIеIIних Тм акrliй АТ "АКБ "КОНКОРД", що оформлелtий лодатком до Протоколу
Зборiв.

Другий проект рiшення:
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Не складати та не затверджувати перелiк акцiонерiв, якi маIоть право вимагати
здiйснеrttIя обов'язкового викупу належних Тм акцiй АТ "АКБ "КОFIКОРД", у зв'язку з
rзi2lсу,I,нiстrо aKtlioHepiB/Tx прелсr,авниl<iв, що були зареестрованi для участi у Зборах та
голосуI]али IIроl,и ltрийttят,т,яl рitшеllня про збiльtIlеттltя ста,гу,гFIого капiталу А]' "АКБ
"KOHKOP/l" ttt.ltяхом гIiдвиtцеrtлtя номiнальноТ варr,ос,гi aKrtiй.

ГолосуваlIи за перIIIим проектом рiшеlllIя:
l<iлыtiс,l,ь I,сlлсlсiв кЗА> 0 голосiв, Iцо cкJlallac 0 % голосiв акцiонерiв, яtсi

зtlрссс,l,рувалися л;tяt участi у Зборах ,га с власниками гоJIосуюLIих з цього питаIII]я акцiй;
кiлысiсr,ь голосiв (ГIРоТИ) 199994 голосiв, що склад{ас 100,0000 % голосiв

аr<Iцiоlтерiв, яlсi :заресс,грувалися для участi у Зборах ,га с власниками голосуIоLIих з цього
питання акцiй;

кiлькiсть голосiв кУТРИМАВСЯ> - 0 голосiв, tцо склада€ 0 0Z голосiв акцiот,rерiв, якi
заресструвалися для участi у Зборах та с власниками голосуюLIих з цього питаIIIIя акцiй;

кiлькiсть го.itосiв акцiонерiв, якi не брzurи участь у голосуваннi -- 0 голосiв, що складас 0

'% го.lltlсitз aKlliottcpiB, яr<i зарессlрувалися 7рlя участi у Зборах та с власникаN,Iи голосук)LIих з

цьоl,о IIитагIItя аrtцiй;
Ki:tbtticTb голосiв акцiонерiв за бlолетенями, визнаFIими недiйсними * 0 голосiв, rцо

складас 0 7о голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалиQя для yLIacTi у Зборах та с власниками
l,оJlосуюLlих з цьоl,о IIитання акцiй.

I'ollocyBa.rlи з:l /lруI,им IIpOcKTtlM рiпIення:
кi.ltькiс,гь го.llосilз кЗА> 199 994 гоrтосiв, IIIo cl(Jla/li,lc l 00.0000 u% го"ltосiв zrкцiогtерiв, якi

заресструI]аJIися лля yqn",ri у Зборах та с власниками гоJIосуIоLIих з цього пиl,tll{IIя акltiй,
tсi;Iы<iсть 1,o.1lociB кПРО'ГИ> 0 го.ltосitз, п{о скJlадас 0 ОА голосiв аr<цiонерiв, якi

заресс,грувалися лля учас,гi у Зборах та с власниками голосуючих з цього пи,l,аI{IIrl акцiй;
tci.ltbtticTb го;tосiв кУТРИМАВСЯ) - 0 голосiв, пiо складас 0 u% голосiв акцiонерiв, якi

заресструвалися для участi у Зборах та е власниками голосуючих з цього питання акцiй;
tсiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що складас 0

%u голосiв aKuioHepiB, якi заресструвалися для y.lacTi у Зборах та с власниками голосуюLIих з

Llього питалIIIя аrtцiй;
ttiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетеLlями, визнаFIими tlелiйсними - 0 голосiв, що

складас 0 %о го.ltосiв акцiонерiв, яtсi заресструвалися для участi у Зборах та с вJIасниками
голосуючих з цього IlитанIIя акцiй.

Вирilпили:
I-Ie складати та I{е затверд)куваIи перелiк aKlliollepiB, яtкi маIоть право виN4агати

здiйснення обов'язкового викупу ttалежних iм акltiй Аl- "АКБ "КОНКОРД", у зв'язl<у з

вiдсуr,нiстtо акцiоtлерiв/iх пре2lставниttiв, шlо були заресстрованi лляt участi у Зборах та
гоJIосували проти llрийttяття рiшtентlя про збiльшення стату,гноI,о каtri,галу А'Г "АКБ
"KOI IKOP/]" rltляхом lt il(tзи lцегt llя HoMiHa;tbHoT BapTocTi аr<цiй.

За .lотирнаllllrl,tим питанням :

Сllухали: Голову Зборiв Антоненко О.М,, яка зазначила, що згiдно порядку денного
cToii,b питання про внесепня змiн до внутрiшнiх нормативних документiв АТ "АКБ
"КОНКОР,Щ" шtляхом викладення iх в новiй редакцiТ.

Дроедrэiще_tltlл
1. Вltести зплiтlи до наступних внутрiшнiх нормативних докумеriтiв АТ "АКБ

"KOIIKOPf{", виIславши Тх rз новiй pc.ltaKrliT:
- Полотсення про Загальнi збори акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСl'ВА

" Ак I_ч онЕ рниЙ комЕрцI ЙниЙ БАнк " конкор/{" ;

- Полоrкення про Наглядову раду АКI{IОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АItЦIОНЕРНИЙ
комЕрцI ЙтlиЙ БАI IK " KoIJKoр|{" ;

- Ilолох<еttняt про I'Iрав:tiltllя АКLIIОНЕРFIОГО ]'ОВАРИСТI]А "AKI]IOHEPIl.ИЙ
t(O N4tlPLlI Йл lиЙ БАI l ]( " конко р/{" ;

- I IолохссtIня про виIIагороду .tленiв Ilагля/lоtзоi ра,,tи АКЦlОFIЕРНоГо ТоI]дРИС'ГВА
"лкt UoI IEP I I иЙ ItoMEPI]I Йl lиЙ БАtIIt " ItoFIKoPlI" :
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- Принцилiв (кодексу) корпоративного управлiння АItЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТRА
" АкцIонЕрнии комЕрщинии БАнк " конкорд".

2. Затверлиl,и вну,грiшнi нормативtлi документи АТ "АКБ "КОНКОР.Щ", визначенi у
п),нктi 1 за 14 питанням порядку денного Зборiв, в новiй редакцiТ,

Го.llосували:
кirIькiс,гь го.ltосiв (ЗА) - 199994 го.ltосiв, шо складас 100,0000 О% го;rосiв акцiонерiв, яtкi

зарееструвалися для участi у Зборах та € власниками голосуючих з цього питання аrtцiй;
кiлькiсть голосiв (ПРОТИ) - 0 голосiв, що складас 0 % голосiв акцiонерiв, якi

заресструI]алися для участi у Зборах та с власниками голосуючих з цього питанFIя акцiй;
t<iлькiсть голосiв кУТРИМАRСЯ) - 0 го.ltосii], Iло складас 0 '% голосiв акцiонерiв, якi

заресструвалисrI /I,JIя учдgl,1 у Зборах та с власникаN4и I,oJIocyIoLIиx з Ilього питаIIня аltцiй;
кiлькiсr,ь голосiв акцiонсрiв, яrсi гlе брали yLIacTb у l,oлocyBarrlri - 0 голосiв, що cK:lal(ac 0

0% голосiв акцiонерiв. яlсi заресструвалися дlля y.lacTi у Зборах та с I]ласниками голосуючих з

t{ього IlитаtIня аrtцiй;
ttiлыtiсть голосiв аrtцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсгlими - 0 голосiв, пlо

складас 0 %о голосiв акцiонерiв, якi заре€струв€LIIися для yLIacTi у Зборах та с власFIиками
голосуюtIих з цього питання аrtцiй.

Вирilllи.llи:
1. Внести змiни до наступних внутрiшнiх нормативних документiв АТ "АКБ

"KOHKOPf{", виклавши Тх в новiй редаrtцii:
- Пололtення про Зага,rlьгti збори аrtцiонерiв АКIlIОНIlРIIОГО'ГОВАРИС1-1]А

,АкцIollЕрниЙ комIlрцIЙниЙ БАI Iк "конкорff";
- Пололtення про liаглядову ралу АКIJIОНЕРLIОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ

комЕрцI Йл-lиЙ БАI-Iк " ко1-Iкорд" ;

- По:rотсення про Правлiння АКЦIОНЕРНОГО l'ОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИИ
коI\4ЕрцI ЙtlиЙ БАнк " KoHKoPl{" ;

- Полол<егiня про виIlагоролу члснiв IIагляловоi рали АКIIIОI,IЕРНОГО ]'ОI]АРИ(]ТВА
"АI{цIоl It:I,IIиЙ комврц1ЙлlиЙ БАI Iк "коLlкор/[":

- llригrlциltiв (t<олеltсу) корlrораt,ивI{ого управлittlIяt АКЦIОНIrРilОГО ТОВАРИС1'I]А
" лкцl о Ll Ерлlии комЕрцIиIIии БАнк " конкорд" .

2. Затверлити внутрiшнi нормативнi документи АТ "АКБ "КОНКОРЩ", визначенi у
пунктi 1 за 14 питанням порядку денного Зборiв, в новiй редакцii.

lla п' ятrlадцятлIм питаIlням :

С.rlухали: Голову Зборiв AHToHeHlto О.М., яка зазнаLIиJIа, шо згiдtlо порядку денI-Iого
с,гоiтt гIитанЕIя про припинення повtIоважень членiв лiчилыIоI KoMiciT.

Оскiльки перелiк питаI"Iь порядку денного виLIерпаний, cToi'Tb питанI{я про припинеIIFIrI

повноважень .llleHiB лiчильноi KoMicii. Антоненко о.М. зачитала проеIст рiшення,
llpoeKT рiшеrrня:
ПригIиttити поI]I]оважеIIIIrI .t.ltегliв лiчильноТ r<oMiciT у складi Голови лiчильrtоТ KoMiciT

Ссрсди II.А. та члеIIа лi.Iи;tьttоТ rcoMicii РябовоТ II.C. tliс.lIяt оIIеIIа,гування бюле,геrtiв д:tяt

голосувtlIIIlя, яtti були виtсорис,ганi пiд час провеленняl Зборiв.
Голосували:
ltiльlсiсть го.lIосiв (ЗА) - 199 994 голосiв, що склалас 100,0000 %о голосiв акцiоllсрiв, якi

заресс,груваJlися л.1,Iя учас,li у Зборах та с власниками голосуючих :] цього питаI{ня акцiй;
I<iлыtiсть голосiв кПРОl'И> - 0 голосiв, Iцо скJIа/lас 0 % голосiв акцiонерiв, яtсi

заресструваJIися д"тtя участi у Зборах та с власниками голосуIоLIих з цього питання акцiй;
кiлькiсть голосiв (УТРИМАВСЯ) - 0 голосiв, що складае 0 О% голосiв акцiонерiв, якi

заресструвалися для y.IacTi у Зборах та е власниками голосуючих з цього питання акцiй;
ttiлькiсть голосiв акцiонерiв, яtti не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, ш{о складас 0

7о голосiв artцiorrepiB, якi заресструвалися для участi у Зборах та с власIIикаNIи голосуюlIих :]

Itього IIитаннrI акrtiй;
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кiлысiс,гь голосiв акцiоrrерiв за бюлетенями, ви:]наними недiйсtlими - 0 голосitз, tldc.l

складас 0 0/о голосiв акцiонерiв, яtсi заресструвалися для участi у Зборах та с вJIасниками
голосуIоLIих з IIього питаI-Iня акцiй.

l}лlрiIlIlлли:
[IриItинити пов[{оваження LIлeI{iB лi.tи.ltьноi KoMicii у склалi I'олови лi.tильноТ KOMiciT

Ссрели I].A. та члеI-Iа лiчильноi KoMiciT Рябовоi Н.С. пiсля опеLIатування бюлетенiв для
голосування, якi були використанi пiд час проведення Зборiв.

['олова лi.tильноТ KoMicii Середа Н.А. оголосила пiдсумки голосуванI]я на Зборах ,l,a

складенi протоколи лi.lильноi KoMicii про пiдсумки голосування з кожного питання.
I-o:toBa Зборiв Ан,гсlненttсl О.М. повi/]омиJIа, що Bci питаI]IIя порядку деIIIIого Зборiв

розt,.lIяну,гi, з ycix питань порядку денного проведено голосуваIIIля та прийнятi вiдповiднi
1liшеltня.

Учасники Зборiв не мають заувах(ень i пре,гензiй до порядку tIроведення Зборiв,
процедури iх проведення ,га пiлсумкiв голосуваLIIIя щодо питаtIь порядку деI{Itого Зборiв,

Голова Зборiв AHTotlettKo О.М. оголосила Збори :]акритими.

Голова Зборiв

Секретар Зборiв

Голова Правлiння

о.М. Антоненко

Хоторнiчан
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