ПРОТОКОЛ ПРО ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

З ПЕРIШОГО

ПИТЛННЯ ПОРЯЛКУ ДЕЛНОГО

до Протоколу J\Ъ 45
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв

..

дкцIонЕрного товдриствд,,дкцlонЕрний комЕрцLЙниЙ БАнк "кс)н корд"
flaTa проведсннЯ гоJIосуваНня: перше бере:знЯ двi тисячi /{вадIiятЬ l]ругого року
Мiсце 1IроведснIIя зборiв: мiстtl fiнiпро, плоlца ТроТцька, 2, KiMIlaTa Nч 304
l lитантtя, виI]есене на голосуваI{ня:

Про обрання складу лiчильноТ KoMicii,

r.олtlсуваtlня, я](е llровоliитьсrl з використанням бюлеr,енiв для I,oJIocy]]aHIIrt, було постаl]лсI{о
проек-l- рiшенltЯ з перIцоГо IIитанНя порядкУ денного гiT glx ___]агальIIих зборiв акцiогlерiв
дкI IIонВрл IогО,говдриС],вд "АкЦIонЕрнИй комвРцIйний БАнt{ "КОНКОР/{"
LIлена лiчильноТ
Обрати лiчильну комiсiю у складi Голови лiчильноi KoMiciT: Середи FI.А. та
KoMiciT РябовоТ Н.С.

I [zr

:

Голосували:
l<i,tькiс.гь голосiв

(Зл) -

о/о голilсiв атсцiоtIсрiв, яtкi
l99 994 го.llосiв, tцо складас 100,0000
заресс.I,руВаlисrI 2рtя учасr:i у Зборах та е вJIасниками голосуюLIих з tlього IIи,ганIIrI аIсrtiй;
кiлькiсr.Ь г.о:rсlсitЗ (lIРО]'И) 0 голосiВ, ЩО скJIадаС О % голосiв акцiонерiв, яtti

3арееструВалиOrI 2ц:lя участi у ЗбораХ та с власнИками голоСуIоLIиХ з цього питаннrI аrсrliй;
0 голосiв, що складас 0 о% голосiв акцiоrrерiв, якi
голосiв кУТРИМАВСЯ)

Ki:rbKicTb
заресс.груВалисrl 1рlя участi у ЗбораХ та с вJIасFIИками голоСуючиХ з цього питанIlя акrliй;
_.--0 голlсlсiв, IIIO Сl(JIаЛаС ()'%
ltiлы<iс,гь t.о.лtrciв aK,iioHepiB, яlti не брали yLIacTb у гоJtосуваttнi
I,оJIосуючиХ'-] Il0,0I'O
t,c,.1tclciIз аtttцiоtlсрiв. ltKi заресс,I,рувалися ]\JlЯ участi у Зборах Tzl с вJlасIlикаN{И
Ilи,га}lня аltцiй;
кiлькiсть t-cl"itociB акцiоtlеlэiв :за бюлетенями, визнаними недiйсtlими - 0 го.lttlсiв, LIio скJIадас
0 '% го.rIоСiв aKllioHepiB, яtсi заресструвалисrl для участi у Зборах та с власниками гоJIосуюLIих з
IlboI,o гtи,гаlIIlя акrtiй.

Вирiпrили

Обрати лi.IиlIьнУ комiсiю у ск.llадi Голови лiчильноТ KoMiciT: Середи II.А.
KoMiciТ Рябсlвоi FLС.

Н.А. Середа

I'олова,tимчасовоi .lriчи;rьllоi KoMiciT
LI.1relI,t,и }t

Н.С. Рябова

чilсовоi .lli. ил ь lloi KoMicii

З ttpoTcltto;loM

c,l:]H

айtlп,tлеt t ll

i

:

Н.А. Середа

голова лiчильноiкомiсii

член лiчильноi koMicii
Голова Правлiнtlя

Ат "АкБ "конкорд"
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ПРОТОКОЛ ПРО ШДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

З

ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
до Протоколу Jф 45

дкцIонЕрного товАриствА "АкцIонЕрниЙ комЕрцIЙниЙ БАНК "КОНКОРД"
Щата провеlIення гоJIосування: перше березня двi тисячi двадцять дрУГоГО РОКУ
Мiсце проведення зборiв: MicTo /{нiпро, площа ТроIrдька, 2, KiMHaTa }]Ъ З04

I'Iитанttя, виIIесеIIе на1 l,оjlосУваlIня: РозгляД звir,у l1равлiнtlя А,г "АкБ "коIIкоР/{" trpo
,за2021 piK Tar прийня,гтя
рiшення за наслiдками йоt,о розгJIяду,
резуль1а,гИ дiя;rьностi

яке llрово/lиl,ься з використанням бюлетенiв для голосування, було посl,авлеIIо
проект рiшенItя з другого питання порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
дкцIонЕрного товАриствА "АкцIонЕрний комврцIйНИИ БАНК "КОНКОРfi"
За-гвердити звiт Правлiння дт "АкБ "конкоРД" про результати дiяльностi за 2021 piK r:a
заходИ за резульТатамИ його розгЛяду. Визнати дiяльнiСть Прав,ltiНня A'I' "АкБ "конкоР /\" у 2021
,га напрямам
дiяльнос,гi Баrrку.
роцi задовi.lrыtоtо Taтaкolo, що вiдповiлас MeTi
Har голосуваLIl{я,

:

Голосува.lll,t:
Ki.llbtcicTb l,олосiВ (Зд) - 199 994 го.ltосiв, що складас 100,0000 %о голосiв акцiоt,lсрiв, якi
заресструl]алисяlUIя Y.la"l,i у Зборах та с власниками голосуюLIих:] цього Ilитаннrl акцiй;
0 голосiв, Що скJIадас 0 % голосiв акцiогtерiв, якi
rtiлькiс,t,ь голосiв кГIРоТИ>
зарссструl]алися /tJIя учпg,r1 у Зборах та с власниками I,олосуючих з цього пи,I,аIIня акцiй,
ltiлl,кiстЬ голсlсitЗ кУl'РИМДВСЯ) -- 0 голосiв, lло сItllадz}с 0 7о голосiв акцiоrrсрiв, якi
заресотруl]aulисrl 7-рtя учасr,i у Зборах та с власниками гоJIосуючих :] lII)ОГо пи,Iаннrl акцiй;
ttiльl<iсr,ь го.ltосiв ar<l1ioHcpiB, якi tte брали yL}acTb у гоJIосуванtti -,- 0 гс'1;IОСiВ, lJlO СКJIа,ЦаС 0 %
гil.1lосiв акцiогtерitз, яtсi заlrессl,рувалися лля У.lастi у Зборах Tzl с власIIиками гоJIосук)LIих з Llього
IIитання акцiй;

0 голосiв, що складас
кiльlсiсть голосitз акцiонерiв за бtолетенями, визнаними недiйсними
0 u% голосiв акцiонерiв, яtti заресструваJ:rися для участi у Зборах та с власниками голосуючих з
III)ОГО ПИТаННЯ аКЦiЙ.

Вирiшл1.1Iи:

Затвсрдити звiт Правлiнrrя Ат "АкБ "конкоРДI" про резуJIьтати лiяt.llьгtостi :за 2021 piK та
зtlходИ за ре3ульТLrгамИ його розг.lrяду. ВизНати дiяльНiсть ПравЛiння A'I' "АкБ "коLIкоРЩ" у 2021
роцi задовiлыtою та такою, rцо вiдповiдас MeTi та напрrIмам дiяльностi Банку.

голова лiчильноi koMicii

Н.А. Серела

член лiчильноi koMicii

Н.С. Рябова

rя9чý

Голова Правлiння

Ат,,АкБ "конкорд"
'.iit,',n'.

ПРОТОКОЛ ПРО ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

З

ТРЕТЪОГО ПИТЛННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
до Протоколу N9 45
рi.llIих Загальних зборiв aKuioHepiB

..

дкцlонЕрно|,о товдристRА "АкIIIонЕрниЙ комЕ,рцlйниЙ БАнк " конкорл"
щата провелення гоJlосуваI{ня: перше березня лвi тисячi лвалцять лругого року
Мiсце проведеI{ня зборiв: MicTo fiнiпро, площа Троiцька, 2, KiMHaTa Nъ з04

IlитаtItrя, виtIесене на голосуtsання: Розгляд звi,гу НагляlдовоI рали Ат "АItБ "конкорд"
про резул];гати лiя:IЬнос,гi за 2021 piK та прийняТтя рiшtеннЯ за наслiдками його розгJIяду.

На голосування, яке проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, було ttoc,raBJleнo
проекТ рiшення з третього питання порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
дкцIонЕрноI,о товдриствА "АкцIонЕрний коМВРЩЙНИЙ БАНК "КОНКОРf{"
за 2021
Затвердити звiт I-{аглядовоТ рали Ат "АкБ "конкоРД" про результати дiяльностi
piK ,га захоли :]а результаl.ами його розг:tяду. Визнати дiяльнiсть Г{агляловоI рали А'г "АкБ
i,KoHKoP
,u,unoro, що вiдповiдас MeTi та напрямам дiя:rыtостi Банку,
Щ'' у 2O2i poui .алоuiльноIо
:

Го;lосуваllи:

о% голосiв акцiонерiв, якi
199 994 голосiв, що складае 100,0000
питанi]я акцiй;
з
у,lас,гi у Зборах та с власниками гоJIосуючих цLого

кiльltiсть гоrlосiв кЗд>

зареес1рувалися

21.ltя

-

Ki:rbKic'.b голосiв кIlРо]'И>

0 го.llосiв, ПIо скJIадас О % голосitз aKtiiottepiB,

яtlсi

акrtiй;
зtiресструr]аJlися i1.llя учас,гi у Зборах та с вJIасниками голосуIоtIих :] Ilього пи,гаI{IIя
аrкцiогtерiв. яrсi
гоrlосiв
0
%о
сIшадас
0 гоJlосiв, що
KirTbKicTb голосiв кУТРИМАВСЯ)
акцiй,
заресструВалисri 71:tяl участi у ЗбораХ та с власнИками голоСуIочиХ з liього питання

0
кiлькiсть .оrоЪiu акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 ГОЛОСiВ, ЩО СКЛаДаС
з
цього
голосуючих
голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для участi у Зборах та е власниками

О/О

питаlII]я акцiй;
Ki,lbtticTb t.олосiв aKrlioHepiB за бtолетеtлями, визнаними trедiйсними

0

'%

голосiв акцiонерiв, яtti заресструвалися для участi у Зборах

0 голосitз, II1о скJlадас
голосуlоLIих з

та с I]ласниками

цього lIитаннrI акцiй.

I}ирilпи,uи'

,_ .rл_--_.-*лт _л-., л-г l! лиЕ ltиa\IJиa)рП'' ппп пf..lvг
з,а 2О21
Затвердити звiт IIагляловоТ рали АТ "АкБ "конкоРД" про результати дlяльност1
А1, "АкБ
захоли зii ре:]уJ]ьl.атами йоt,о розгляду. Визнати дiяльltiсr,ь Ilаглядовот рали
рiк.га
,га
,,KOllKoP
I]аIlрямам дiя"llьнос,гi Баrrку,
McTi
/f'' у 202i роui задовiльгlоо,u,ror,oro, що вiдповiдас

голова лiчильноi koMicii

Н.А. Середа

член лiчильноi koMicii

Н.С. Рябова

Голова Правлiння

Ат,,АкБ "конкорд"

]

Задоя

ПРОТОКОЛ ПРО ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

З

ЧЕ,ТВЕРТОГО ПИТДННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ло Протоколу М 45
рi.lllих Зага.ilьlIих зборiв.акчiонерiв

дкцlонЕрноt,О товдриСтI}А " АКцlонЕрtlиЙ коМЕрцIЙний

БАII

к " кс)нкорл"

f{aTa гrрове/lеII1.IЯ гоJlосуваIlня: перше березнЯ двi тися,ti лвадцять другого року
Мiсце проведення зборiв: MicTo Щнiпро, плоша Троiцька, 2, KiMHaTa Na З04

,lлеrtiв Нагляловоi
11итання, Bиllecelle на голосуВання: Затвердхtення звiту про винагороду
рали АТ "АКБ "КОt{КОРД" за 2021 piK.

На голосУванlIя, ,IKe проводиться з викорисТанняМ бюлетенiв лля голосува1lня, було поставлено
lIроек.Г рiшенttЯ з tIетвертогО питаннЯ порядкУ денного рilуих ..flгlльних зборiв акцiонеlэiв
дкI_IIонЕрного товдриствд "дкцlонЕрниЙ комврцIЙниЙ БАНК "КОНКОРfl"
:

Затвердити звi,г про винагороду членiв Наглядоtзоi ради Ат "АкБ "конкоРД"
I'о;Iосувалt.l:
якi
tti.ltt,ttic.гb го:lосiв (ЗА) -- l99 994 го,itосiв, tцо скла/.lас 100,0000 7о голtосilз aKtlioHepiB,
заресструl]алиоя 21ltя учасr,i у Зборах та с власниками голосуючих з IIього пи,ганця акцiй;
кiлькiстЬ l,олосiВ кIlРо]-И> 0 голосiВ, lЦО складаС 0 % голосiВ аrtцiонсрiв, якi
3аресс1рувалися д.ltя участi у Зборах та с вJIасниками голосуючих з цього питаIt[Iя акцiй;
0 го.llосiв, шо складас 0 о% голосiв акtliоtlерitз, якi
кiлькiс.гь го:Iосirз (У'ГРИМДВСЯ)
за1l]есс,грувалисrl лJIя уъlпgт1 у Зборах та е власниками голосуIочих з t(ього питаннrI акцiй;
0 голосiв, що складае 0 Yо
tсiлькiстт' .опоЪi" акцiоtлерiв, якi не бра-lrи участЬ у голосуваннi
голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi у Зборах та с власниками гоJtосуючих з цього
за 2021 piK,

питання акцiй;

кiлькiсть голосiв акцiоlлерiв за бюлетеI{ями, визнаними недiйсtlими -- 0 голосiв, tllo сl(jlадас
,га с власIIиками гоJIосук)чих
0 u% го;rоСiв аttцiоtIерiв, якi зарееструВалисЯ для учас,гi у Зборах

1]

Llього 1lи,гання акrIiй.

Вирiшили:

ЗатЪерли,ги звiт про виI{агоролу членiв I-IаглядовоТ рали А,г

"АкБ "коFIкоРД"

за 2021 piK,

Голова лiчильноТ KoMiciT

Н.А. Середа

член лiчильноi koMicii

Н.С. Рябова

Голова Правлiння

Ат "АкБ "конкорд"
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про,tокоJI про пIдсумки голосувАння

п,я],ого пи,гАIлня порядку дЕнIlого
до ПрOтоколу ЛЪ 45
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв

..

дкцIонЕрногО1овдриСтвд "АкцlонЕрниЙ комЕрцIЙниЙ БАнк "конкорд"
щата проведенItя голосуваI]ня: перпJе березня двi тисячi двадцrIть другого року
Мiсце tIроведення зборiв: MicTo Щнiпро, площа ТроТцька, 2, KiMHaTa Nч з04

Питання, винесене на гоJIосування: Розгляд висновtсiв зовrtiшнього аудиту та за,гвер/I)tеIlIIя
заходiв за резуJrьтатами йоl,о розl,ляду.

яке проводиться з використанIJям бюлетеttiв для I,оJIосуваIIня, буJtо посrавлсно
зборiв aKtliottcpiB
п'я.гого питанFIя порядку деI{ного
проек1 ii1ц"n,,r, :]
Эа_гальних
,l,овАриствА "АкLIIонЕрFIий KoMBpIрiчllих
чйFIий БАцц _ligl II_(9"ц ';, ,
AKI чоr]ЕрFIого
за
11рийtlяr.ги до iзiдома :звiт незалежного аудитора l,оВ "крЕс,гоI] укрА] I IA"
звiтностi АI,"АкБ "конкоР/{" за piK, пlо закiгt,tивсяl 31 грулгtя
результа.Iами ауд(и1у фiтrансовоТ
,I,оIз
"крЕс],оН укрАТнА" як яtсiсrri i за:tовоJtьняtо,ti I]ИN,IОГаМ
2О21 року. Визпu.' ,iо.rуги
l-ов
akrlioriepiB IiaHrty.. За,гвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звiту
,,крЕс],оГI уl{рдТI IД", :з урахуВанЕIяМ наданиХ у звlт1 зауважень та рекомеI,rдаrдiй.
Голосували:
о% голосiв aKtlioHepiB, якi
кiлькiстЬ го"ltосiВ (Зд) - 1g9gg4 голосiв, U{о складас 100,0000
акцiй;
заресструваJIися 21;tя участi у Зборах та е власниками голосуючих з цього питанIIя
0 голосiв, IЦо складае 0 % голосiв акцiонерiв, якl
ici.ltbKic,t.b t-олосiв (ПРоТИ)
заресструвалися дрiяt участi у Зборах та с власниками голосуючих з цього питаFIIIя акцiй;
О% го:tосiв акцiоtlерiв, як1
кiльtсiстЬ голосiВ (У'ГРИМЛВСЯ) -- 0 голосiв, lцо склаllас 0
пита}ltIя акrriй;
зztре€оl,руваJIисrI л:tя участi у Зборах та е власниками голосуючих з цього
склаllчlе 0 о/о
кiльtсiсть t-опоЪiu акцiонерiв, якi не брали УLIас.гь у голосуваннi - 0 голосiв, Iцо
з
голосiв акцiонерiв, яlкi заресструвалися для участi у Зборах та с i]ласниками голосуючих цьоI,о
I-1a го,ltосуванLIrI,

питанIlя аrсцiй;

0

0 1,oltociB, lцо складас
Ki.ltbKicr.b голосiв акцiонерiв за бtоле,генrlми, визI]аними гtедiйсttими -I,оJIOсуlоLIих:]
7о гсl"'Iосilз акrliоttсllitз, яtкi зарссс,грувалисrl ltля учас,r,i у Зборах та с l]JIacl]LIltat]vи

цього IIитанIIrI arcrtiй.
I}ирiш1,1llи

lрийrrяти до вiдома звi,г незалежного аудитора тоВ "крЕстоН YI{PAIHA" за
Ат "АкБ "конкоРД" за piK, що заttiн,Iився 31 грулня
резуль.гагами аудиту фiнансовоi звiтностi
)OZt pony. Визrrа.r:и ,io.ny." тов "KPECTOFI уIGАILIА" яt( якiснi i заловольняю,Ii вимоl,аNI
аудиторського звiту l,ов
апчiонерiъ БатIrсу., Затвердити заходи за результатами розr,JIяду
,га
,,крt]с,гоLl укрлil IA", з урахуванIIям IIаланих у звlт1 зауважснь
рскомеIrлацiй.
l

голова лiчильноi koMicii
Член лiчильноi KoMiciT
Голова Правлiння

Ат,,АкБ "конкорд"

%rн,:,,"-,ф
bi,l,t{
Задоя

протокол про ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
РЯДКУ ДЕННО
шостоIOдш
до Протоколу JФ 45
рiчних Загальних зборiч акцiонерiв

_

БАнк "конкорд"
дкцIонЕрного товАри-ствд,,АкцIонЕрниЙ комЕDцtйниЙ
перше березнЯ цвi тисячi /lвадi\ять другого року
f{aTa проведеннЯ гоJIосуваНня:
ппощо Троiцька, 2, KiMHaTa N9 З04
MicTo

Мiсце провелення зборiв:

/[iriпро,

звiту
ilи.t.анtlя, Bl4'Iecetle на гоJlосуванI{я: Затвердхtеlrня рiчtlого
202l piK.

Ат "АкБ "конкоРД"

за

l.олосуtsан}lя, було .IоставJIеIIо
Ila го.lIсlсуваI]ня,,i*e провоl{и.гься з використанням бю:rе,генiв лля Заt,алыtих зборiв акцiогiерiв
рiчних
IIроек,г рiшlеttня з шооl,ого IIитання почцч--ё::.,]оrо
.гов
ЙнПй Б АнК " КОНКОРЩ"
рниЙкоМЕрцi
АриствА,, дкцtойВ
дк цI O11EPHO 0,,-,
,,АкБ ,,конкоРД" за 2021 piK, який вклю,Iас рiчну фirтансову
Затвердити рiчний звiт АТ
,,АItБ ,,конкоРД'' за 2021 piK, складену за мiжнародними стаIIдартами фiнансовоТ
зtзi,гtliсть Ат
ДТ ,iдкБ "конкоРД" за 2021 piK,
.га
:

звiтностi

звiт керiвниtlтва (звiт npo упрuЪпiння)

Голосувалll:

.,.",,i.rrrpl
/\л /\ллл о./ -.л-ллi,.
якt
голосiв attcцitlttepiB,
199 994 голосiв, tцо складас 100,0000 7о
голосуIочих з Llього цитаI{ня акцiй;
заресс1рувалисrl ,tляl участi у Зборах та с власI{иками
акцiоrlерiв, яtсi

(ПРоТИ) 0

кiлькiстЬ го:tосitЗ кЗд>

ttiлькiсть голосiв

голосiв, tЦо Ъппuдu,

о%

голосiв

гоJIосуюLIих з L\ього пи,гаIIIIя акцiй;
зарсеструI]аJIисЯ л.ltя участi у ЗбораХ та е власнИками
0% 1,o:ttlciB aKtliorlepiB. якi
,rt,, скJlада€ 0
t<iльttiсть t.o.,tocitз (УТРИМАВСЯ) -- 0 голо"iu,

питаI]IIя акцiй;
голосуIочих
участi у Зборах та с власниками
: 1::,"
"
l,oJlocyBaHtli - 0 го"ltосiв, lrio cкJla/{tlc: 0 "/о
Ki:tLKicTL t'tl.;tocitз акцiоtrерiв, якi не брzulи уLIос,гь у
Зборах Ttl с власIIикtlIvIи l,оJ]осуюrIих з цього
I.о:tосilЗ акцiоrtерiВ, якi заресструвалися дл; учас,гi у

зарссст.рувzlJIися

,цляt

пи,l,iltltlя arcrtiй;

акцiоперiвзабюле.rеняМи'ВиЗнаниМигtеДiйсними-Oголосiв,lцосi(Ла/]ае
Зборах ,га с власниками голосуIочих
0 7о голосiв акtцiонерiв, якi заресструвалися для участi у
tсi;tькiс,гь голосilз

з

Ilього tIитання акrliй.

I}ирilпили:
л
|l
ллл1 _л:,_ __._.+,, .
за 2021 piK, який вклtочас рlчI]у фiнансову
Затвердиr:и рiчний звiт дТ "дкБ "конкоРД"
,,АкБ ,,конкоРД'' за 2021 piK" складену за мiтснародtlими стандарта^{и фiнансовоi
звi.гttiсr.Ь Ат
ЛТ ,iлкБ "ко}1коР.Щ" зtt 2021 piK,
звiтtlостi та звir. керiвництва (звiт npo упрuЪпiirrrя)

голова лiчильноi koMicii

член лiчильноi koMicii
Голова Правлiння

Ат "АкБ "конкорд"

Н.А. Середа

,?/---r

протокол про пIдсумки голосуl]Ання
З СЬОN{ОГО ПИТЛННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
до Протоколу j\Ъ 45
рi.lних Загалt них зборiв aKllioHepiB

дItцlонItPHoI,o товдриствд "АкцIоtIЕрниЙ ком ЕрцI ЙниЙ БАнк " конкорд"
f]а,га прове/lеIllIЯ гоJrосуваНня: перIпе березнЯ llBi тисячi двадIIяl,Ь /lругого року
Мiсце tIровеlIення зборiв: pticTo flнiпро, площа Троiцька, 2, KiMHaTa Nъ з04

гlи-гання, l]инесене на голосування: Розгляд Звiту про результати оцiнtси яttостi актиtзiв
банку та прийнятностi забезпечення за кредитними операцiями станом на 01 сiчня 2022року.

На голilсУвання, яке проводиться з використаЕIняМ бюлетенiв для l,олосуванFIrI, було ttоставлеrlо
проек1. pirп"*rn" з cboMoгo питання порядкУ деFIIлого рiчних Загаrrьних зборiв aKrlioHepiB
дкIчонЕрного товдриствд "АкцIонЕрний коМВРЦйtlИй БАНК "КОНКОРfi":
11рийняти до BiltoMa Звiт[оВ "крЕстоН укрАiнА" про резуJIьтати оltiнки якос,гi активiв
баltкУ та прийняТностi забезпечеНня за креДитI{ими операцiями станом lta 01 сiчня 2022 року.
Гt1.1lосува.ilи:

u/n голосiв aKuioHepiB, якi
кi.пысiсть гоrlосiв кЗд> - 199 994 голосiв, що склаlIас ]00,0000
заресстl)уваJlисrt ЛJiЯ усl;iо,г1 у Зборах та с власFIиками голосу}оtIих з I{ього IlитаIIня аrtцiй;

кIlРо'ГИ> 0

0 %

T,o.1lociB artrliolrepiB, яtсi
заресс.l.руваJIися лля y.IacTi у Зборах та с вJIасниками голосуIочих з цього питаI,Iпя акцiЙ;

tсiлькiсть го;rосiв

ttiльtсiсть I.о:tосitз

кУ]'РИМДВСЯ)

го:tосiв, Що скJIалас

0 голосiв, що складас 0 7u го;rосiв акцiонерiв, якi

та с вJIасниками

голосуючих з цього пи,гання акцiй;
tчастi у Зборах
О/о
кiлькiсть 1-опоЪiu unriior.piu, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голОСiВ, ЩО СКЛаДаС 0
t-ilлосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для участi у Зборах та € власниКаМИ ГОЛОСУIОtIИХ З IlЬОГО

заресструl]аJIиOrt

/{ляI

питаннrI акцiй;
ttiльtсiсть го:lосilз аrtцiонерiв за бюлетенями, визнаними tlедiйсними

0

голоСiв аrсцiонерiв,
IIього питання аrсцiй.
О%

0 голосiв, що скJIадас
гоJIосуюLIих з

яtti заресструвалися для участi у Зборах та с вJIасниками

l}ирiши.пи:

.

Прийнят.и дtо вiдома Звi.г TOI] "крЕс-гоН УKPAIHA" про реl]ульl,ати оц1lIкИ якостl ак,гивlв
банку ,га прийнятttос1i забезпс.lеtlня зit кре/{и,гIIими операцiями станом rra 01 сiчн.lt2022 року.

Н.А. Серела

голова лiчильноiкомiсii
член лiчильноi koMicii

Н.С. Рябова

й---т

Голова Правлiння

Ат ,,АкБ "конкорд"

Задоя

ffi

ПРОТОКОЛ ПРО ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
до Протоколу ЛЪ 45
рiчних Загальних зборiв aKuioHepiB

_

дкцIонЕрного товАриствА,,АкцIонЕрrtиЙ комврщЙний БАнк "конкорд"
перше березнЯ цвi тисячi двадцять другого року
/[ата провелеIJнЯ голосуваНня:
KiMHaTa Na З04
Мiсце проведення зборiu: MicTo Днiпро, плоша ТроТцька, 2,

A'I, "АкБ
Ilитання, вигIесене на гоJIосування: Визначення основIlих напрямiв дiяtльносr,i
"KO]IKOP!" lta 2022 piK.
гоJIосуваFIня, було поставJIеIiо
На го:rосУt]аFIIIя. яке llрово/Iи.гьсЯ з використа}IняМ бюлетегliв лJIя
зборiв tlкцiогlерiв
проеlt,l, рilпеtlгlяl :] I]ocbMo1,o IитанI]я l9р:aiу_ _g,_::?l:__p]:_iy:,*?1:уо""х
.о
" КО'КОРЩ"
дкlll оI IЕрноl 1.о t] Ари с-гв А'' АКЦIОЁЕРйИй КОМ ЕРЦl ЙНИЙнаБАНК
plK,
2022
Затверлити ocHoBtli IIапрями дiяльностi дт "дкБ "конкоРД"
I

:

<
л---,:л,.л"
о%
^^
^^^^
якt
^/
-л-jакцiонерiв,
голосiв
gg4 голосiв, що складас 100,0000
кiлr,кiстЬ голосiВ (Зд) - |99
питаI{ня акцiй;
з
3аресс1рувалися ztля участi у Зборах та е власниками голосуючих цього
голосiв акцiонерiв, яtсi
кiльтtiсть голосiв (ПРоТИ) 0 го.ltосiв, Що Ъппuдuч о %
голосуючих з цього пи,гtllil1,I акцiй;
заресструваJIися дляl учас,гi у Зборах та с власниками
0 7n голосitз акцiоtlерiв, якi
Ki:rbKicTb голосiв (УТРИМДВСЯ) -- 0 голосiu, що складае
голосуючих з цього IIитання акцiй;
заресструI]алиOrl лля участi у ЗбораХ та с власниками
__ 0 голосiв, Iцо складас 0 %
ttiлькiст,ь l.олосiв alcriiorrepiB, якi не брали участь у iопо"уuuнгti
та с вJIасниками голосуюLIих з цьоl,о
t-олосiв акцiонерitз, яlсi заресструвалис я для участi у Зборах
|Iи,гаIlliя акltiйl
_ л:_ л,---:л,,.-,-iл ..- 6,,rпдт-дrтсл{Il рт,т.2l
FIедlиснимI а -- 0 го:lсrсiв, пlо складае
ttiлbtcic,tr, го:rосiв акцiогrерiв за бюлетеrIями, визIlаIlими
,га с власFIиl(ами гоJIосуIо.Iих з
0 о% голосitз акцiоttерiв, якi зарессl,руваJIися для учас,r,i у Зборах
Го.посували:

цього питанI{я аrttliй.

Вирilпили:

Зтt-верди,ги ocHoBlli l{агlрrlми дiяльностi

голова лiчильноi koMicii
член лiчильноi koMicii
Голова Правлiння

Ат "АкБ "конкорд"

дт "АкБ "конкоРД"

на 2022 рiк,

Н.А. Серела

ПРОТОКОЛ ПРО ШДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

в,

нно

Ання пов

го

до ПротокоJIу Nч 45
рiчних Загальних зборiв aKllioHepiB

_

дкlIIонЕрного товАриствА,,АкцIонЕрний комврщЙниЙ БАнк "конкорд"
перIllе бсрезttЯ двi тисячi двалIlятЬ другого року
f{aTa гIроведенlIЯ гоJIосуваI{ня:
плопIа'I'роit,lька, 2, KiMHaTa N9 З04
зборiв: MicTo

flнiпро,

Мiсце проl]елення

А'I'"АкБ "коL]коР/]"

lIитання. винесене на гоJIосуВання: Про розпОлiл прибуТку

за 2021

piK.

гоJIосуванFIя, було поставлеI]о
la го:tосуl]ання, яке проводиться з використанняМ бюлетенiв для
Загальних зборiв aKrtioHepiB
Ilроек.г рiшенtlя з дев'ятого питання |9рjёlY-g"-т:о.о рiч.них
БАНК "КОНКОРfl "
дкцIоtIЕрного товАриствА''АКI]rОГiВРГiИй КОМВРЦIЙНИЙ

l

:

ПрибутокАТ,,АкБ,,КоНкоРД,,За2021рiкУрозмiрi146842680,б0грн.(стосорокшiсr.ь
FIастугIним

мi.lrьйонiВ BiciMco.r сороК дtзi

.гисячi tпiстсот вiсiмдесят гривеI{ь 60 копiйоrс) розгIолiлити

LIИ FION,I:

cyMi 7 з42 680,60 r,pH, (ciM
1. ВизнаЧ и.lи ,га направити час,гину прибу,гку 2021 року у
гриве}I 60 1оу_r_и9к), lцо скJIадас tle MeHtiIc
мiльйоitiв триста сорок двi тисячi tшiстсот вiсiмдесят

дт "дкБ "конкорд",
5,00% вiд суми прибутrсу, на поповFIеI{ня резервного фонлу
cyMi 139 500 000,00 грt{, (cтo
IJизrlачИ,Iи,га напраRити частину прибутку 202-1 року у
2.

.гри/(1lrl.гЬ

Банку,

00 копiйоК) на збiльпIеIlня ста,гу,гIIого капiтшtу
/Iев'ятЬ пцiльйолtitЗ п'я,гсо,Г,гисяЧ'гривенЬ

З . ДивiдtеLlДИ За пi2lсумками роботи

I-o.1tocyBa;rИ:

за 2021 piK ltc ВИIIJIаLIуl]tl'гИ'

АJ'"АКБ "KoIIKoI)ll"

лл лллл (/n
п./ лл
_лл:,- акцiонерiв,
л,.,,iл,,а
яlсl
голосiв
голосiВ кЗд> - |99994 голосiв, rцо складас 100,0000
голосуюLIих з цього tIитаi{FIя акцiй;
заресструl]аJIися 2,1,1tя участi у Зборах та е власниками
О % голосiв акцiонерiв, якi
кi;rькiс,гь голосiв (ПРоТИ) 0 голосiв, Що Ъппuоu,
голосуючих з Ilього питання акцiйl
заресструвалися для участi у Зборах та е власниками
оZ голосiв акr{iонеlэiв, якi
0 голосiu, йо складас 0
кiлькiстЬ голосiВ кУl-РИМАВСЯ)
питаIIня акrriй;
голосуючих
o/n
заресструI]аIися л.ltя участi у Зборах та е власниками
] 1ry,"
__
0 го:lосitз, Iцо cKJIa/Iac 0
голосуваrlнi
tci:tblcicr.b го"rlосiв аrсцiонерiв, яtсi не братrи участь у
Зборах та с вJIасi]иками голосуюLIих :] rtього
голосiв акцiоrlерiв, яttci зарееструвалис о дпi участi у
t<i.,tькiс.гЬ

-

I1итанI{я аrсцiй;

0
Il

%о

0 голосiв, Lцо склалас
визнаними недiйсними
l<iлькiсть голосiв аrсцiонерiв за бюлетеt{ями,
,га с власIIиками гоJtосуючих з
Зборах
голосiв акцiонерiв, яtlti зарееструваJIися для участi у

-

l)оГо ПИТаlllIЯ аrсцiй,

llирiltIllли

,

1

А

r

о

lл , ол lл _*,, /л"-п

nnrlra'1

11рибутокАТ,,АКБ''КоFIкоРД''За2021рiкурозп,riрi146842680,60грн.(стосорокшlсТЬ
I]астуIlним

гчti.lrьйогiiв вiсiмrсо,г

копiйок) розпо:iirrи,ги
сорок .цвi тисячi пIicTcoT вiсiмлесят гриRеIIь 60

cyMi 7 342680,60 грн, (ciM
1. Визltачиl.и та I{аправити час.гиЕу rrрибутку 2021 року у
гривен 60 ]:o:j]4:_K), що складае не MeIlme
п,tiльйонiв триста сорок двi тисячi шiстсот вiсiмдесят
5,00%вiдсУмиприбУткУ,}IаПоПоВненняреЗер]]ноГофонлУАТ'о*']I'оНКоРД''.
cyMi 1з9 500 000,00 грн, (сто
2. Визначити та напра]]ити.rо.rrпу np"Oyrny 2021 року у
0Ь копiйок) на збiлыilеIIня статут}lого rtапi,галу
l.ридця'ь дев'ять мiльйонiв п'ятсот тисяtI'.рrЪ"r*

Ll l.{ l

I

o]vl

:

Банку.
3 . Дивi.rtеrIди

:]а

пi;lсумками робо,ги АТ "АКБ']

голова lli,Iильноilсомiсii
Член лiчильноi KoMiciT
Голова Правлiння

Ат "АкБ "конкорд"

КОРД" за2021рiк не виплаLIувати,

/--'

t .А. Серела

i-;;il,Y
!Fr.Ё.

_

l

Рябовrr

.ii

Задоя

/_-4ý,
Mtt\)/a

ПРОТОКОЛ ПРО ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

З

дltцlо

HE pl{o I,o

ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
j\} 45
до Протоколу
pi,lHllx Зага;rыlих зборiв акцiоllерiв

_
товдриЬтвА " АкЦIОНЕРНИй КОМВРЦIЙНИЙ БАtIК " КОНКОР/{"

березня цвi тисячi двадця,Iь другого року
flата проведення голосування: l]ерше
кiмна,га Nъ 304
Мiсце проведенно зборiu: MicTo Днiпро, ппощu Троiцька, 2,

статутного tсапiталу А1, "АкБ
lи.гання. винесене }{а гоJ]осування: Про збiльшення
,,KoI lKoP/{,, шляхом tliдвиrцення irомiнальноi BapTocTi акцiй за рахуIIок спрямуl]аirня /1о
прибутrсу за 2021 piK,
ста.гутrIогО каtri.галУ дl, "дкБ "конкоРЩ" частини
l

бюлетенitз /IлrI гоJIосуваLIня, було .ос'авлено
LIa голосУванI{я, ,l*e проводитьсЯ з використанняМ
ЗбОРiВ аКЦiОНеРiВ

з

/{есятого питанн" порч1y__ё"_чilчч,Jl:_ч_::,Jтуu"'*
комгlРцIЙниЙ БАlIК "КОLli(ОРfi":
товАриСтвА ,,АкLIIоЁЕрнИй
,,коFIкорд"
,,АкБ
IlIJIяхом пilIвиlценгtя ltoMiItmIbHoT
Збi.пьrrlи,ги с,lа.гутний каlriтал А'Г
капiталУ д], "лкБ "конкоРД" 'tастиtlи
вzцэтостi акцiй за рахунок сrIрямуВаrIня до с,гатутного
(сто триlillять дев'ять мiльйонiв п'я,гсот тисяч
прибу,гку .за 2O2l piK у cyMi 1з9 500 000,00 грн.

проект рitltення
дкцIоFIЕрноI-О

,<апirалу А]- "АкБ "коLIкордl" 450 500
l.ривень 00 когriйоrt) до зага.lIьI{ого розмiру с,гатутI{ого
тисяч гривень 00 копiйоrt),
000,00 грн. (чо,глrрп.ru п'оruесят мiлiйогtiв п'ятсот
Голосува.llИ:
лл лллл п./ _л_лл;_ л,,,.iл,,д.
складае 100,0000 %о голосiв акцiоtlерiв, якl
tti.ttt,tcicTb го.ltосiв (Зд) - 199 994 голосiв, що

Заресс.ГрУВаЛисядляУ.IастiУЗборахТаеВЛасникаМиГоЛосУЮЧихЗцЬоГоПиТанFIяакцiй;акцiоttерiв, якi
% голосiв
кiльltiсть голосiв кПРоТИ> 0 голосiв, Що Ъппuдu, О
t,олосуючих з цього питання акцiй;
заресструвалиоя 11ля участi у Зборах та с вJIасниками
,цо складае 0 О/о голосiв aKI\iorlepiB, яl<i
кirIькiс.гь голосiв (УТРИМАВСЯ) - 0 голосiu,
гIитаIIн,I аrсцiй;
гоJIосуIоLIих З
о/о
зu.lресструваJIися /tля участi у Зборах та с власниками
1:.о,о
-0 голосiв, Iцо склаДас 0
голосуваннi
кi;rькiс.гь го:tосiв акrдiонерiв, якi не брали участь у
Зборах та с власниками голосуlоtlих з цього
голосiв акцiоrrерiв, якi заресс,грувалис" д"" участi у
питання акцiй;
виз}IаIIими недiйсними -- 0 голосiв, Lцо скJIадас
кiльtti сть l,олосilз аltцi о r epi в :за бю:tетенями,
Зборах та е вJIчlсниками голосуIоLIих з
0 u% t,o.ltociB акцiоtIерiв, яrсi заресструваJIися для учас,гi у
r

цьоl,о питаLlI]rl акrtiй.
Вирiшrlлл1,l

.lr_лтry.лппll
шляхом пiдвиtцення IIомlнально1
Збiлыши.t.и стату,гttий кагliтал дТ "дкБ "конкорд"
капiта;tУ дт "дкБ "конкоРД" частигIи
BapTocTi аrtцiЙ за рахунОк спрямуВаI]ня дО статутtIогО
(сто тридцять дев'ять мiльйонiв п'ятсо' тисяLI
прибу.гку ,за2О2l Ъ;-', cyMi iз9 500 000,00 грн.
капi,алу дт "дкБ "коLIкорд" 450 500
гривеIlь 00 копiйотt) ло :загального розмiру статутного
гривенL 00 rсопiйок),
000,00 грн. (чотирr".'о п'о'оесят мiлiйонiв п'ятсот'исяLI

Н.А. Серела

голова лiчильноi koMicii
член лiчильноi koMicii

'/

Н.С. Рябова
..,,.,t','Ё

;Чlх;

"ьоýЧ],-i+.,,r,Ф

Голова Правлiння

Ат "АкБ "конкорд"

1А. Залоя

протокол про пIдсумки I,оJIосувАнIIя
до Протоколу J\Ъ 45
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв

..
конкорд"
дкцIонЕрноI.о товАриствА,,АкцIонЕрниЙ комврtllЙниЙ БАнк "

перше березня цвi тисячi двадцять другого poi(y
щата провсдення голосування:

МiсцеПроВеленнязборiв:мiстоднiпро,ПЛоЩаТроТцька,2,кiмнатаNsЗ04
Гlи,ганлtя, виIIесене на голосуваtItIя:

Про пiлвищенFIя номiнальноТ BapTocTi акцiй А,г "АкБ

"l{олIкорд".

гоJIосуваI]ня, було пос,t,аrвлено
гоlrосУванIlrI, якс Ilроi]оl(и-гьсrl з використанЕIяNl бюле,генitз /{лrl
зборiв акцiотlерiв
проекТ рiпlеннЯ з одиIIадЦятогО питання ::!т1l1 a1"_":'_Т:_Iijj::},-,З.iгальних
"KOFIKOP/,]":
дкцlоIJЕрFlоl о1овдриствд "АкцiОНЕi'ГrИй КОМЕРЦIЙtlИЙ БАНК
iмеrtних акцiй А,г "АкБ
Пiдвищити номiнальну BapTicTb 200 000 (лвохсот тисяч) простих
,,KoHKoPf['', НомitЛальнУ Bapr.icTb KorKHoi акцii АТ "АкБ "конкоРД" пiдвищити на 697,50 грн,
HoMitlaлb*Ia BapTicTb коrкноi aKrIiT
(tпiстсот дев'яtlос.го ciM гривен 50 копiйок). Встановити, що нова
,,конкоРfi''
грн. (двi,гисячi двiстi п'ятдесят двi гривнi 50 когriйок),
I-1a

становить2252,5б
акцiй
затвердити рitлеt{ня про пiдвиrцення номiнальноi BapTocTi

д.г,,дкБ

Ат "АкБ "конкорд"

(лодас,гься).

Голосували:

r /\л
/\ллл
l\/
л-",.:л,,,,,
о%
- --л л:-_
яttt
акцiоttерiв,
го,ltосiв
199 994 голоСiв, rцО складае 100,0000
аrсцiй;
голосуIочих з цього питаI{IIя
заресструВалисrl для участi у Зборах та с власниками
яlсi

tсiльtсiстЬ голосiВ

(Зд) -

кiлькiсть го:tосiв

кПРоТИ> 0

голосiв, Що Ъппuдu. О % голосiв акцiонерiВ,

з цього пи,гаI{ня аrtцiй;
заресс1рувалися .tцля участi у Зборах та е власниками голосуюLIих
о% го:iосiв аtсцiонерiв, якi
0 го:lосiв, що cl(Jla/tac 0
ltiльlсiсr,ь голосiв (У1'РИМАВСЯ)
,га с власнИками
гоJIосуIоIIих з Ilbol,o Ilиl,а]Iня акцiй;
заресструI]алисЯ 2t:tя учас,ri у ЗбораХ
-, 0 t,t1.1ttlcitз, lrlo скJlадас ()'И,
кiльltiс.гь t.о:tосitз акшiогIерiв, якi tle браJtи учас,гЬ )' ,Ъ.,,осуuап,,i
та с власниками голосуIоLIих з цього
гсl:tосiв акцiонерiв, якi зарессl,рувалися для участi у Зборах
IIитання акцlи;
0 голосiв, що складас
недiйсними
lсiльttiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними
та с I]ласниками голосуюLIих з
0 '% голосiв акцiонерiв, яrсi заресструвапися для участi у Зборах
tlього питання акцiй,

-

Вирilшll;ltI:
:
л,..,:х лт ll л I.|\
простих iменних акiliй дТ 'дкt>
Пiдвиrrlити гtомiналыIу BapTicTb 200 000 (двохсот тисяч)
,,KoLlKoP/{''. HoMiHaJIbI]Y BapTicTb кохсноТ акцiТ АТ "АкБ "KoHKoPf[" пiдвищити на 697,50 грtl,
Iцо нова ttомiнальна вар,гiс,rь KolKHoT акцii
(rпicTcoT дев'ягIосто ci* .pruer,I 50 копiйок). Встановити,
гривнi 50 копiйок),
л-I.,,АкБ,,ко]]коРЩ'' стаtlови.rь2252,50 грн. (двi тисячi :lBicTi ll'я,гдесятАтлвi"АкБ "коFIкорд"
rlpo пiдвиrценtля номirrальноТ BapTocTi акцiй

Затвердити рiшення
(лоластьоя).

голова лiчильноiкомiсii
член лiчильноi koMicii
Голова Правлiння

Ат "АкБ "конкорд"

й*<

Н.А. Серела

ПРОТОКОJI ПРО ПIДСУМКИ ГОЛОСУI]АННЯ

З

IIВЛIIДДIIЯТОГО ПИТДНI{Я ПОРЯlIКУ /IETIНОГО
до Протоколу J\'9 45
рiчних Зага.пьних зборiв акцiоrlерiв

..

БАНК "КОНКОРД"
ДКЦIОНЕРНОГО ТОВДРИСТВА,,АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ
березrtя цвi,гисячi двадцять другого року
f{aTa проведеllня голосування: перlхе
MicTo
!нiпро, площа Троiцька, 2, KiMtlaтa N9 304
Мiсце I]роведеtIнЯ зборiu:

Ат "АкБ "коFlкорД", lllляхом
l[итання, винесе}Iе IIa голосування: Про внесення змiн до Статуту
зi збiльшенням с,гатутного ttапiтzutу Ат "АкБ
викJlадення його в новiй редакцiТ, пов'язаних, в тому числi,
,,конкорД'' шляхом ,,iдu",цеп"о номiнальноТ вартос,гi акцiй Ат "АкБ "коFIкорд",
голосУванl]я, булtl постаl]леIIо гlроеI(т
Ila t.олосуВанIlя, якС tIроводиl.ьСя з викорИстанняМ бlоле,генiВ дJlя
АкL\IоFIЕрllого
порядку ёенноjо pill_".}_ загальних зборiв акцiонерiв
рiLшення з дваIlалцяl.ого питан1I
товдриствд "дкLUонврIjий ком ЕрцI й н и й Бд н]{ "конкор/{"
йсrго в ttовiй редаltцiТ, пов'язанi, в
Внести змiни .цо Статуту д], "дкБ "коLlкорД", виклав[tIи
l,
.t.орt),чис"lti,:зi :збiльu-tенl]яМ с-гаl.утного капiталу А,г "АкБ,iконкоl,/{" tllляхоtvt гtiлвиiценrtя HoMittartbr,toT
Bap,t,oc,l,i аrtцiй ДТ "АКБ "KOLIl{OP/]",
:

2.Затвеllдиr'иltоВуре/lаКttirоСтатУ.гУАТ''Аl(I;''КоI-IКоРл''.

викоllус йоl,о обов'язки пillписа,ги tloBy
и
справlкнiсТь пiдписУ якого на Ста,гутi БаrIку, засвiд,lиr

Itlo
Уttовt.tоваrl<иr.и I-олову llрав.lliнr-rя Банку або особу

з.

редакцitО С,гатутУ

дТ "дкБ "конкЬрд",

ьно.

rtc,lTttpiruI

його обов'язttи забезпе,lити здiйсrtенt,tя
4. l\оручиТи Головi ГIравлiнгlя БаrlкУ або особi що виконуе
,.
ycix rlеобхiдних дiй, гlов'язаних з:
.^_.,_^., \/..*
банком Уr<раТttи;
- погод)кенням Стату,гу Банку у новiй редакцiТ Нацiональним
вiдповiдltо до вимог Llинtlого :]аконодавс,гва
- державноп, 1r"п"rрочiсю С.гатуту Банку у новiй редакцii
У краТни.

Голосувалlл:

кiлькiсть голосiв

кЗд>

1g9

лл лллл о/
л,,,,i..,,
го;tосiв акцiонерiв,
% -.л..лл:л
gg4 голосiв, що складас 100,0000

якl

голосуючих з цього питання аrtцiй;
зарссс.груваJIися дJlя участi у Зборах та с власниками
о/о

голсlсiв акцiонерiв, якi зарессr,руl]iUIися дJIя
KirtbKicTb голосiв (ГIРоТИ) - 0 голосiв, tllo складае 0
голосуючих з llього питання акцiй;
Y.IacTi у Зборах та с вJlасIlиI(ами
0 го.llосiв, що- сt<лалас: 0 % го;rосiв аrtrцiоtlсрiв, яlti
tti']lbKicr.b гоjtосiв кУТРИМдВСЯ)
голосуtоLIих з Lll)OI-0 tlИl'анttя аltцiй;
заресо.груваJIисrl /lJlЯ Y.IacTi у Зборах та с вJlасllиl(ами
Illo сI{Jlалас 0 u% голосiв
брали
участь у голосувitl,rнi -- 0 голосiв,
rtirtblticTb голосiв акцiонерiв, якi не
с вJlаснИками голосУIоLIих з цього питаl]tlя акцiй;
о%
al<tliotrelэiB, якi заресстРувалисЯ лля участi у ЗбораХта
недiйсними _ 0 гоJlосiв, що складае 0
визнаними
бюлетенями,
за
аrtцiоtlерiв
голосiв
l<iльttiсть
1] I(ього питанl],t
го.ttосiв акцiоrtеlliв.

голосуlочих
якi заресструвалисЯ для участi у Зборах та с власI]ика]чlи

акцiй.
Вирirши"rrи:

l,

1'oN4y t|ислi,

зi

I]нестИ змiни дО Cr.aTyTY

збiльLленняМ

"rurуr,,ой

виклавши
дт ,,АкБ "конкорД",
,iконцорЩ"
капiталу Ат "АкБ

його в новiй редаttцiТ, ttов'язаtti, в
шlляхом пiдвищенt,tя номiнальноТ

АТ "АКБ "КОНl{ОРЛ",
2,Зат'верДитиНоВуреДакцitоСr.атУ.r.уАТ.''АКБ''КОIlкОРД''.

tзартостi акцiй

з.

релакцirО

l]икоtlуС його обов'язrtи пiдписати I,IoBy
Уповноваrttити ГолоВу ГiрuuпiпПо'ЬанкУ або особУ Ltlo
,,АкБ ,,конкЬрд", спраuжнiс,Гь пiдписУ якого на Стагуr,i Банку, засвiлчиr,и
С.r.ату.гУ АТ
,-

.
л_._,л .чл_л ^d.^_,nn,,,, ообо"пе.tити
забезпе,rити:здtйсtlення
або особi що викоtlуе його обов'язttи
БанttУ
ПравлitIгlя
I-оловi
'1. /\оручиr,и

lrотарiальНО

член лiчильноi rсoмicii
Голова Правлiння

Ат "АкБ "конкорд"

йТт9

ПРОТОКОЛ ПРО ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

З

ТРИНАЛЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
до ПрOтоколу Jlb 45
зборiв.акцiонерiв
Загальних
рiчних

..

дкцIонЕрного товАриствА "АкцIонЕрниЙ комЕрцtЙниЙ БАНк "КОНКОРД"
Щата проведення голосування: перше березня двi тисячi двалцять другого рокУ
Мiсце проведення зборiв: MicTo !нiпро, площа ТроТцька, 2, кiмна,lа N9 З04

питання, винесеFIе на голосування: Про затвердхtення перелirсу акцiонерiв, якi маю,гь право
вимагати здiйснення обов'язкового викупу належних iм акцiй.

На t,олосуваIlL1я, яке проводитьсrI з використан[Iям бюлетенiв /tля голооуваIIня, було поставJIено
lIpoeKT рirшегtliяt з ,гриtI.tlllirt,гоl-о llитання порялку /]еFIHoI,o рiчtlих.,ЗirгLlJlьних зборiв акцiонерiв
дкцl оLiЕрного тов АриствА " АкцIонЕрний ком вр цIйниИ БАН К " К ОНКОР.ц"
:

Перш иl".t проеItт рirпенllяl :
затвердити гtсрелiк акцiонерiв, якi MaIoTb право вимагати здiйсненгlя обов'язкового викупу
налсжниХ iм акцiЙ дт, "АкБ "конкоРД", щО оформлений додатком до Протоколу Зборiв.

flругий проект рiпlення:

не складати та не затверджувати

перелlк акцlонерlв, як1 мають право вимагати здlиснення

обов'язкового викупу належних Тм акцiй АТ "АкБ "конкорд", у зв'язку з вiдсутнiстю
,га голосували проти
акцiонерiв/тх гtрелставникiв, що були заресстрованi дrlя участi у Зборах
прийгtяття рiшення про збi:Iьшення статутного капir,алу А,Г "АкБ "конкорл" шляхом
tliдвищенtlя номiнальноi вар,гостi акцiй,
Го"rrосували за першI{м проектом рiшення:
о/о го:tосitз акцiоrIерiв, якi заресс,грувалися
ttiлькiсr,ь голосiв (Зд) 0 голосiв, що склалае 0
,га власниками гоJIосуIочих з
с
цього питаrIIIя аrсцiй;
Д.lt.яt у.tас,гi у Зборах
кiлькiс,гь гсlлсlсitз кlIРо'l-И> 199 994 голосiв, rцо скJIадас: 100,0000'% гоrrосiв aKllicrrtepiB, яtкi
заресструВtulисrt лllя участi у Зборах,га с власниками голосуIочих з цього гIита}Iня акцiй;
0 голосiв, що сIшадас 0 оZ голосiв акцiонерiв, якi
кiлькiсr,Ь голосiВ кУТРИМДВСЯ)
заресструВ.UIисЯ д1.1lя учас,гi у ЗбораХ та с власнИками голоСуIочих з цього пи,гання акцiй;
0 голосiв, що складае 0 о/о
ttiльltiсr,ь голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi
голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для участi у Зборах та е власниками голосуюLIих з цього
пита}Iня акцiй;
0 го,ltосiв, що скJIадас
кiлькiсть голосiв аrсцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними
голосуюLIих :]
вJIасLIиками
та
с
Зборах
0 7о l'o.1rociB акцiоtlерiв, якi заресс,грувалися для участi у
цьоl,о питаltня аrtцiй.

Голосува.lIи за другим проектом рiшення:
Ki.lIbKicr.b голосiВ (Зд) - 199 994 голосiв, що складас 100,0000 %о голосiв акцiонеlэiв, яtti
заресструваJlися л:lяl участi у Зборах та с власниками голосуIоLIих з цього питання акцiй;
кi:tькiс,гЬ r-олосiВ кПРо'I'И> 0 голосiВ, ЩО сl(JIадаС 0 % t,олосilз акцiоrrерiв, якi
заресструвilJlиOя ЛJlЯI уrlпg,,,1 у Зборах та с власниками голосуючих з Llього пи,ганIIя акцiй;
0 голосiв, що складас 0 %о голосiв aKllioHepiB, яlti
t<i:tbKicTb 1,o:tociB кУ'ГРИМАВСЯ)
3арссструваtJlися ,,рrя учас,гi у Зборах та с вJrасниками голосуючих з цього питання акltiй;
0 го:rосiв, що складае 0 o/n
Ki.ltbKicTb голосiв aKtlioHepiB, якi не брали участь у голосуваннi
голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для y.IacTi у Зборах та с власниками голосуючих з цього
питання акцiй;

0 голосiв, що складае
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними
oz
голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi у Зборах та с власниками голосуючих з
0
цього питання акцiй,

-

обов'язкового викупу наJIежних iM акцiй АТ "АкБ "конкорд", у зв'язкУ з вiдсутнiстЮ
акцiонерiв/iх представникiв, rцо були зареестрованi для участi у Зборах та голосували проти
прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу АТ :,АкБ "конкорд" шляхом

голова лiчильноiкомiсiт

Н.А. Середа

член лiчильноi koMicii

Н.С. Рябова

Голова Правлiння
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ПРОТОКОЛ ПРО ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

З ЧОТ,ИРНЛДЦЯТ]ОГО

дItцI онF]р

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

д0 ПротOкOлу Лl 45
зборiв aKrliollepiB
ЗагальrIих
рi.lних

ного тоI}АриствА,, АкIIIонЕрний комЕр цIинии БАнк " ко н кс)рд"

Щата провеленIIя голосуванIIя: перше березня лвi тисяt.Ii двадцять другого року
Мiсце tIроведення зборiв: MicTo !нiпро, площа Троiцька, 2, KiMHaTa ЛЪ З04

питанttя, винесене на голосування: Про внесення змiIl до вrrутрiшнiх нормативIIих
lIoKyMeIrTiB АТ "АКБ "КОFIКОРЩ" ш:Iяхом викладення Тх в новiй редакцiТ,
провОли,l,ьOrl з використанняМ бюле,генiв lUIrI голосування, бу.lIо пос,гавлеIIо
з LIотирнадцятого питання порядку денного рiчних Загальних зборiв aKrliorrePiB
дкцIонЕрного товАриСтВА "АКЦIОНЕРНИй КОМЕРЦIИНИИ БАНК "КОНКОРЩ"
1. Внести змiни до наступних внутрiшнiх нормативних документiв АТ "АКБ "КОНКОРД",

На голосУваннrt, яке

проект рiшення

:

iх в новiй редаl<цiТ:
По;tоження llpo Загальнi збори aKrlioHepiB AKIUOI-IBPHOi'O l'ОВАРИС'l't]А
"AKI чоI-IЕрниЙ KoMEPI llЙниЙ БАI-1к "KoIIKoPfl";
- llолоrltеtlгtя Ilpo Наглядову раду АКЦIОI{ЕРIIОГО ТОВАРИС'ГВА "АКЦIОIIГ'РIIИИ
КОМЕР ЦIИ|lИИ БАI IК " KOIJKOPI"
- По;tолtення про Правлiння АКЦIОНЕРНОГО товАриствА "АкI]Iол-IЕрниЙ
I]иI{Jlавши

-

;

ЙниЙ БАнк " KoI]KoP!"
- Пололсення про винагороду членiв НаглядовоТ
"АкцIонЕрI,IиЙ KOMEPLU ЙниЙ БАнк "конкорfl":

KOMEPI

II

;

ради АItЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС,ГRЛ

-

Приrrципiв (кодекс.у) корпоративного управлiгtгtя АкIIIонЕрtlого ],оt]Арис,гвА
"АкцIоIIF]ртIий комЕрцIинии БАнк "конкорд,
2, Затверztити внутрiшнi нормативнi документи Ат "АкБ "конкоРД", визна,Iенi у rlyгrr<Ti
за i4 гlи,ганIlям порядку денного Зборiв, в новiй редаrсцiТ.
.

1

Голосува.lrи:
0% голосiв акцiонерiв, якi
кiлькiс,гь голосiв (ЗД> - 199994 голосiв, tцо складас 100,0000
заресструвалисrI /(J]я учпgтi у Зборах,га е власниками гоJIосуIочих з Llt)ого пИТання аrсцiй;
Ki,ltbtticTt, го:tосiв кIIРо'ГИ> 0 голосiв, IЦо скJIадас 0 % го.lIосiв акrдiонерiв, якi
заресс,груВалисrI лJlя учпg,,,1 у ЗбораХ та с власниками голосуIочих :] цьоI,о Ilи,ганг{rt акцiй;
t<i.lIbKicTt го.ltосiв кУ'I'РИМДВСЯ) "-- 0 голосiв, що складас 0 %u голосiв ar<цiolIepiB, ЯКi
зарессI,I]уВаJIисrI л.;lя участi у ЗбораХ та с власнИками голоСуюLIих з цього 11итання акrliй;
0 голосiв, що склалас 0 u/n
lci:IbKicT:b го.ltосiв акцiоrtерiв, яtкi не бра;Iи yLIacTb у гоJIосуваннi
,га с власниками
голосуючих з цЬоГо
голосiв aKrlioгlepiB, якi зареес,грувалися для участi у Зборах
питаtIнrI акцiй;
0 голосiв, що складас 0
кiлькiс,гЬ l,олосiВ акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсttими
7о голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для участi у Зборах та € власниками голосуючих :] цього
lIитання акцiй.

Вирilllили:
1, Внести змiни до наступних внутрiшнiх нормативних локументiв А], "АкБ "конкорд",
викJIавши ix в новiй ре.цаrсцii:

-

Полотtення
м

Загzulьнi збори акцiонерiв АкцIонЕрного товАрис,гвА
ЙниЙ БА н к " к о н к о р щ "
,говАрис,гвА

rlpo

11иЙ
;
ц
"АкцIоI-1l]рIIии
llo:toxteHtt.lt про IIаг.llяtдову раду АКЦIОLlllрllого
KOMBPI{I Йl lиЙ БАLIк " ко н корд" ;
- I lо.ltожеtллtя про l Iравлiння АкцIоI{врI{ого Тоl]дристI]А "АкLЦоFIЕрнии
KOMEPLII ЙлlиЙ БАI-Iк " KoI Iкорщ" ;
"

Ак

I II

о

L{ Е т,

-

ко

Е р

l

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
2. Затверлити внутрiшнi нормативнi документи АТ "АКБ "КОНКОР,Щ", ВИЗНаЧеНi у пунктi
за 14 питанням порядку денного Зборiв, в новiй редакцii.r,

Голова лi.lильноi

KoMicii

1
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член лiчильноi koMicii
Голова Правлiння

Ат "АкБ "конкорд"
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ПРОТОКОЛ ПРО ПЦСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

з II,ят.I,Iлдцятого

питлння порядкУ ДЕ[IНОГО

ло Протоколу J\Ъ 45
рiчllих Загальних зборiв. акцiонерiв

ДКЦIОНЕРНОГО ТОВДРИСТВД,,ДКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"
fiата проведеIлня гоJ]осува[II{я: перше березня двi тисячi двадцять другого року
Мiсце проведення зборiв: MicTo Щнiпро, площа ТроТцька, 2, KiMHaTa Nъ з04
,Iленiв :li,tильноТ KoMicii.
Питання, виIIесене на голосуВання: Про припинення IIовноважень

На голосУванIIя, яке проволиться з використаI{няМ бюлетенiв для голосуваFIня, було пос,гавлеFIо
llрое]t-г pirrr.n*ro :] ll'ятнадI]ятого питання порядку денного рlчниl.Ззгальних зборiв акцiонерiв

дкцIонЕрногО товдриС],вд "дкЦIонЕрнИй комвРLIIйниЙ БАнК

"КОНКОР,Щ"

:

ГIрипинити пов1IоважеI,Iня .tленiв лiчильноi KoMiciT у складi: Голови .lti,tи"ltьноТ KoMiciT
Сереltи н.л. .Itl tlлеIIа ;Ii.tилылот KoMiciT Рябовот I].C. пiс.ltя опечатуваIrня бю.ltе,геttiв l{ля
голосуванIlя, якi були використанi пiдt час проведення Зборiв.
['олосували:
кiльltiстЬ голосitЗ кЗд> -- 19g9g4 голосiв, rцо скJIадас 100,0000 %о голосiв акцiонерiв, якi
заресс1руRаJIися дрtя участi у Зборах та с власниками голосуючих з цього llитанIlя аrtцiй;
0 голосiв, Що складас О о/о голосiв акцiонерiв, якi
tсiлt,ltiсть гопосiв кllроти>
зарееструвалиOя л"rtя учас,гi у Зборах та е власниками гоJIосуючих з цього питання акцiй;
0 голосiв, що склада€ 0 О% голосiв акцiонерiв, якi
tсiлькiстЬ голосiВ кУТРИМДВСЯ)
:]аресс1руваJIися д.ltя участi у Зборах та е власниками голосуючих з цього питаFIня акцiй;
о/о
0 гоJtосiв, що скJIадас 0
tсiлькiсть .опоЪiU акцiонерiв, якi не брали участЬ у голосуваннi
го.цосiв акцiонерiв, якi заресструваJIися для y.lacTi у Зборах та € вJIасникаN,Iи голосуIочих :] цього
питання акцiй;

кiлькiсть голосiв аrtцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що складас
0 7о голосiв аl<цiогtерiв, якi заресструвалися для участi у Зборах та е власниками голосуюLIих :]
цього питання artrtiй.

fiш,жil

середи FI.д. та

у

складi: Голови .ltiчилыtоТ rtoMiciТ
члена лi.tильноТ KoMiciT РябовоТ FI.C. пiсляt опечатування бЮЛеТеНiВ ДJIЯ
повнова}Itенltя членiв лiчильtлоi KoMiciT

голосуванНя, якi були використанi пiд LIac проведення Зборiв,

голова лiчильноiкомiсii

Н.А. Серела

член лiчильноi koMicii

Н.С. Рябова

Голова Правлiння

Ат,,АкБ "конкорд"
i.H. 34514з92

