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Звir,про винагороду членiв Наглядовоi ради

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРIЦЙНИЙ БАНК
"КОНКОРЩ" за 2021 piK

I{ей звiт пiдготовлено вiдповiдно до вимог Поло>ttення про полiтиttу винагороди в
банку, затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального банку Уrtраiгrи вiд З0.11.2020
Мl5З, Ме,голи.tлtих рекомендаrtiй щоло органiзаrliТ корпоративного управлiння в банках
Украiни, схвалених рirпенням Правлiння I-Iацiонального бапку Украiни вiд 03.12.2018
Nл814-ршl, та згiдно з Поло>tсеtlням про вигIагороду членiв Наглядовоi рали АТ "АItБ
"КОНКОРЩ", затвердже[IиN{ Загальними зборами акцiонерiв Баrrку АJ'"АКБ "КОLIКОРД",

fIовний опис структури Bcix складових винагороли, якi MaloTb бути виплачеrIi
Наглядовоi рал1,1 за вiлповiдною функlliею уllравлiння
Вizlповiдно до Полоrкегtня про винагороду членiв Наглядовоi рали А'Г "АКБ
"КОLIКОРД" членам Наглядовоi ради виплачусться винагорода за здiЙснення FIими

.IJIeHaM

поRноважень, виконання функцiй i обов'язкiв члена НаглядовоТ ради БаIrку, якi визrtаченi
Законами Украiни "Про акцiонернi товариства", "Про банки i банкiвську дiяльнiсть",
iнпlиiчtи I]орN{ативLIо-IIраI]овими акта]чIи УкраiItи, Стагутом АТ "АКБ "KOHKOPlI".

По.lIолtснням про IJагляrдову раду АТ "АКБ "КОНКОРД", iтtшими вгIу,грiшtнiмtи
,га
нормативними документами Банку вiдповiдно до умов цивiльно-правових договорiв
трудових договорiв (KoHTpaKTiB), що укладаIоться з ними. Умови таких договорiв та
розмiр винагороди членiв Наглядовоi рали затI]ерджуIоться рiшенням Загальних зборiв
аrtцiонерiв.

Bil(TroBiztгro /to укJrа/lеlIих Milc Бантtом Til tIJIеIIами II:rl,rlяllовоТ рали ltоговорiв
ttере;lбачеtIа виI]JIата виFIагороди, яка вкJIюLIас насr,угttli складовi виIIагороди:
- фiксовану LIастигIу винагороди - скJIадову частину винагороди tIлена НаглядовоТ
ради, я](а N4ac наперед визнаLIет,tий розмiр згiдllо з умовами договору, вiдповiдас piBHto
гrроtРесiйного досвiду, рiвню його вiдповiдальностi, не залежить вiд результатiв /Iiяльгtостi
Банку, с гарантоваFIоIо та такою, що FIe може бути змiнена, cкacoBalla, затримана або
витребувана для повернення Банком, oKpiM як у випадках, передбачених законодавством
УкраТни, мас прозорi та зрозумiлi умови визнаLIення, нарахування та виIlJlа,l,и, мас
гtостiйний характер виплати протягом усього перiоду виконання членом НаглядовоТ ради
його функцiй у Банку, }Ie стимулюе до прийняття ризикiв, якi не е приЙнятними за
зви.lайtlих умов.

- додаткову (змiнну частину) винагороди, яка виплаLIустьс;I FIезаJIежному LIJIеIIу
Наглядовоi ради (незалежному директору) виключно за виконаFIня LIлеI{ом Наглядовоi
рали функцiй t(oнl,poJllo, монiторингу та iнших функчiй, вiднесених до компетенцiТ
IIаI,.ltяIi{сlвсlТ раztи закоllолtltsстIJом Украiни, i /IосягнеtttIi IIов'язаItих iз IIими функшiями

цiлей t-a lte tIов'язаIIа LIи зале)I(IIа Bi/_I дсtсягнеltня БаtIко]\4 пози,гивIIих показItиtсiв лiяльностi.
У lrepioll викоI{ання ним своТх обов'язкiв мо)куть компеtlсуl]атись ви,грати, гtОв'>t:заtti
iз виконанняlм обов'яtзкiв члена LlагляловоТ ради.

[Iро,гягом 2021 року винагорода LtJIeHaM I-IагляловоТ рали АК1_1IОНЕРНОГО
товАриствА " АкцIонЕрниЙ комвр L\IЙнИЙ БАнк " KoHKoPf] " ви tачу tsаJlась
- в перiод з 01.01 .2021 по21.04,202I вiдповiдно ло рiшення позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв Банку (протокол ЛЪ 40 вiд 27.09.2019), яким затверджено Кошторис
витрат на оплату працi/виlсонання (lункцiй Голови та членiв FIаглядовоi ради Банrсу;
- в перiо7l з 27.04.2021 по З1.12.2021 вi:rповizIFIо llo рitIlення ЗаI-а;tьllих зборiв
aKuiorrepiB Багrку (протокол N" 43 вiд27.04.2021), яким затверl{жеtrо розмiр винагороди
t

t
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:

I-олови та.тленiв IIаг:Iядовоi ради Банку,

Зазначеними рitтlеннями Загальних зборiв акцiоrrерiв Банку затверджено:
- розмiр винагороди (посадового окладу) членiв Наглядовоi ради, якi перебувають iз
Банком у трудових вiдносинах згiдно укладених з Банком KoHTpaKTiB;
- розмiр винагороди незаJIе)IIних членiв НаглядовоТ рали (незалелtних директоlэiв),
якi виконують своТ пов}Iоваження згiдно укладених з Банком цивiльно-правових договорiв
(скла.цасться з: розмiру основноТ (фiксованоТ частини) винагороl{и ,га розмiру дода,гковоТ
(змirrноТ частини) винагороди).

Iнформаuiя пlодо сум виIIагороди, якi були таlабо Maloтt, бу,ги випла.lеlli чJIенам
Наг.lIядовоТ ради, за результатами звiтноl,о фiнансtlвого року (у розрiзi фiксованlлх i
змiнних складових винагороди)
За резуль,rатами 2021 року членам Наг;tядовоТ рttди Банку виплаrIено фirtсовану
LIzlстиIIу виIIагоро/lи (змirrлlа частина винагороди нс l]иплачува;Iась) у розмiрi:
- 2 З7 4 81 8,б8 грн.:

- LIлеIIам I,IагляtдоlзоI ра2lи,

rlеребуваIоть iз Баtlком у трулових вi/Iнсlсинах згil"{но
укладеIIих п,тiж БаtлкоIчI та членами iIагляловоТ ради контрак,гiв: l 560 928,49 I,prr.;
* незале)Itним LIленам НаглядовоТ
ради (незалеrкним директорам), якi виконують своТ
повноваження згiдно укладених з Банком цивiльно-правових договорiв: 81З 890,19 грн,
яr<i

Iнформацiя шодо cTpoKiB фактичноi виплати винагороllи, ii вiдповiдlлостi
Полоrкенню про винагороду членiв Наглядовоi рали Банку
Вiдповiдно до Пололtення про винагороду .tленiв I{агляловоТ рали АТ "АI{Б
"KOHKOPff" виплата фirtсованоi .lас,гини винагороди rIленам Наглядовоi рали Банку за

трудовими договорами злiйснtосться щомiсяLII]о в загальFIому порядку, передбаченому для

спiвробiтrrиrtiв Баlrку. За цивiльно - правовим договорами виплата виFIагороди
:злiйстtюсться tцомiсяця, протягом 10 (десяти) робочих днiв з дати пiдписання
)/повновzlженими представниками с,горiн договору Аr<,гу lла/{аI]их послуг щоllо здiйснегlня

повнова)кен l, LlJleHa I-{агrlядоtзоТ рали.
До.цатtсова (змiнна част,ина) Rинагороди може виплаLIува,гись незале)кному t{JIeHy
НаглядовоТ 1lади (не:залелсноI\4у /1иректору) на пiдс,r,авi окремого рitltення Загальних зборiв
акцiонерiв за результатами проведення оцiнки еtРективностi дiяльностi IIаглядовоТ ради в

цiлому та I{о)I(IIого ii члена окремо за пiлсумками фiнаrrсового року.
У 202| роцi фактиLIIIа виплата винагороди чJIенам НаглядовоТ ради здiйснювалась у
грошовiй формi в строки, передбаченi укладеними мiлс членами Наглядовоi ради ,га
Банком договорами та цивiльно-правовими договорами, що вiдповiдас вимогам
Полоrкення про винагороду членiв IIаглядовоТ ради Банку.

Ф:rкти використання Баltlсом права IIit поверIIеIIIIя ранiше виплаtlеноi члеrIам
Наглядовоi рали змiнlrоТ виrIагороли

Вiдповiдно до вимог LIинного законолавства Украiни Заг,альнi збори акцiонерiв

Банку маIоть право прийняти рiшення щодо повернення B)Ite сплаченоi змiнноТ винагороди
(у разi сплати на пiдставi iнформацiТ, яка згодом виявилася неправильною/
недостовiрною) та встановити строк такого повернення.
Вiдповiдне рiшення Загальними зборами акцiонерiв у 202I рошi не приймалось,

il

Учасники запровадження системи винагороди.
Загальнi збори акцiонерiв Банку розглядають ,Ia затвердlrtукlть [Iо;tоження

IIро

винагороду членiв Нагляловоi рали Банку. IIитання Iцодо доцiльностi внесення змiгt до
Полоlкення про винагороду членiв Наглядовоi ради Банку розглядасться щорiчно та
I]кJIюLIасться до порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
Члени НаглядовоТ ради беруть yLIacTb у пiдготовчi проекту Полоlсенtlя про
винагороду .тленilз НаглядовtlT рали ,га внесення змitt ло Hbol,o. I-{аглялова palla затверllжу€j
Полiтиr<у про виIлагороllу в Банку та llогодlltус проеl(т fIололtеttttrl IIро виtIагоролу ч"llегtitз
IlаглядовоТ рали перед винесенням його на розгляд та затI]ердження Загальними зборами
aKrliottepiB банку. Вiдповiдно /Io вимог закоI{одавства акцiонери мають мохtливiсть
о:знайомитись з матерiалами порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Банку в перiод з
дати повiдомлення до дати lrроведення Загальних зборiв акцiонерiв Банку
Зовнiшнi копсультанти для пiдготовки за запровадження системи винагороли в
Банку

FIе залуLIzuIися.

Програми с,t,I{мулювання (вiдомостi про програми пенсiйrlого забезпеченllrl (за
наявностi) у разi ix застосуваIIIIя протягом звiтного року)
IIротягом 2021 року програми пенсiйного забезпе.тення до .тленiв Llагляловоi рали
Баr-rку не застосоl]уI]аJrись.

Вiдхи.пеrllrя сум фак,гичних виплат вiд сум, що пiд;rягають вип;rатi згiдно iз
:}атверджеtIим положенням, а також пояснення причин TaI(ot,o вiлхи.llенrlя та
кOнкре,1-IIих е.пементiв IIоJlо}кення пlоло яких lзiдбулосll lзiдхиJtеllllяt, ,IKпlo 'гакi
вiдхилеtlllяI були протягом звi,тного року.
Гlротягом 202l року вiдхилень не було.

Виявленi Банком порушення умов положення про винагороду членiв

НаглядовоТ рали (якщо TaKi були) та застосованих за наслiдками таких порушень
заходiв або прийнятих рiшень
Протягом 2021 року виявлених порушень умов Положення про винагороду членiв
Наглядовоi ради не було.

Узагальrrеllа iнформаlliя ll1одо фактичноi присутнос,гi члена Наглядовоi ради на
,tакиЙ ч;rен
ll:tciлallllяlx Наг.пяловсlТ ра7цlл та if KoMiTeTiBo ло склалу якIлх
рали ВХодиТL,
:tбо Ilри.Iинl.t його вiдсутнtlсr,i
Згiднtl зi CтaTyToM А'I'"АКБ "КОL{КОРД" члени I-IаглядовоТ рали IiaHKy обираю'гься
Загальними зборами акцiонерiв Банку у кiлькостi не меншtе 5 (п'я'ги) осiб На СТРОК,
визнаLiеLI ий Загальним и зборами ar<цiorrepiB.

Враховуто.tи рсlзмiр, особливостi дiяльностi Бантсу, характер i обсяги банкiвОЬких Ttr
itrших (liнаltсових послуг, rrрофiль ризику та системFtу ватtливiсть Банку, LIаг:Iядова раДа
станом на 01.01.2021 складалась з б членiв, обраних згiдно з рiшенням поЗаЧерГоВИХ

Зага;lьt-tих зборiв aKuioHepiB вiл27.09.2019 (протокол Nс 40 вiд 2].09.20|9) TepMiHoM на
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роки, а саме:
- Го:rова

НаглядовоI ради Соссдка О.В., акцiонер Багrку;
L[лен
Llаг;tядсlвоТ ради Соссдка IO.B., акцiонер Банку;
LIлсн
I-IаглtядовоТ ради Мiняйло М.Ф., прелставниiс aKtlioHcpa Соссдtки О,В.;
I{;letl
I-Iаглядовоi раltи CeMelIoBa О.О., незалежний член (незале>кний директор);
- ЧлеIt lIаглядовоТ рали Адамський П.С,, незалелtний член (незалежний директор);
- tl.lIetl IIаглядовоТ ради Капустirr I.B,, незалелtний .lлен (незалелtний директор).

27,04.202l рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд27.04,2021 (протокол М
4З вiд 27.04.2021) TepMiHoM на 3 роки обрано новий склад FIаглядовоi ради:
- Голова НаглядовоТ ради Соседка О,В., aKtlioTrep Банку;
- LIлен Наглядовоi ра.ци Соссдка Ю.В., акцiонер Банку;
- Llлен Наглядовоi ради Мiняйло М.Ф., представIlик акцiонера Соссдки О.В.;
- Член Наглядовоi рали !олхtенtсо О.В., незалежний член (незzurехtний директор),
вступила на посаду 09.08.2021 пiсля погодження НаIIiональним банком Украiни;
- Член НаглядовоТ ради Адамський П.С., незалежний .tлеп (неза.ltежний диреrс,гор);
- LIлен IIаглядlоtзtli рали Капустiн I.B., незале>tсний .1.1teгl (тлеза,ltстсний директор).
Протягом 2021 року Наглядова рада провела 1 10 засiдаtlь.
Засiдаrtня Flаглядовоi ради проводилися регулярLIо та за yqngri майrке ycix if членiв.
llоодиноrсi випадки вiдсутностi .tленiв НаглядовоТ рали на засiданнях пов'язанi з

вiдшуст,коtо.

Протягilм 2021 року зафiксована наступна присутнiсть членiв Нагляl{овоi ради у

засiданнях Наглядовоi ради:
- Голова I-Iаглядовоi ради, акцiонер Банку Соссдка Олена ВiлiТвна - присутI{яt на 103 iз 1 10
засiдань (uiдсуr*r" на 7 засiданнях у зв'язку з вiдпусткою);
- LIлен LIаг.пядовоi ради Соссдка iОлiя Вiлiiвна присутня на 110 iз 110 засiдань;
- LIлен Наглядовот ради, представник акцiонера Мiгrяйло Валентин Францеви.t - ltрисутнiй
на 109 iз 110 засiдань (вiдсутнiй на 1 засiданнiу зв'язrсу з вiдпусткою);
- незалехtний член I-IаглядовоТ рали (незалежний лиректор) Семенова Олена
Олександрiвна - присутня на 48 iз 48 засiдаI{ь в перiод tf повновахсень (перебувала lla
посалi з 01 .01 .2021 по 27 .04.2021);
- ]]езаJIе)I(Ilий .l;leIl Наг:tяl,(оtзоТ ра.ltи (незалелtttий 21ирек,гор) Itапустitt IBaH Валимови.l пllисутнiй на 1 i 0 iз 1l0 :засiдань;
- незалехtний члеFI Наглядовоi рали (незалеlttний дlиректор) Адамський IIавло
СамуТлович - присутнiй на 1 10 iз 110 засiдань.
- tlезсtллIелtний tIлеI{ Наглядовоi ради (неза.lrежний директор) fJo.1lrKeHKo Ольга
Володимирiвна - присутня на 2З iз 23 засiдань в перiод ii повноважень (обрана на посаду
2].04.2021r, вступила на посалу 09.08.2021 пiсля погодження Нап,iональним банком
УкраТни.
11ротягом 2021 року дiяло 2 комiтети НаглядовоТ ради Банку:
1. Комi,гет з питаIlь аудиту
2. KoMiтeT з управлiння ризиками.
1-Iерсона.lтьний склад ItoMiTeTy з питань аудиту на початку звi,гного перiо.ltу:
- CeпlettoBa Олена О;rексагtдрiвrrа (Го.lтова Комiте,гу);

Адамський Павло Самуiлович (член KoMiTeTy);
- Мiняй,lrо Валентин Францеви.I (член KoMiTeTy).

-

Персоtlа,rьний склад KoMiTeTy з питань аудиту з 28.04.2021 (рirrrегlr-тям 1-1аглядовоi ради
28.04.2021 обрано новий склад KoMiTeTy):
- Адамський Павло Самуiлович (Голова KoMiTeTy);
- Itапустiн IBaH Вадимович (член KoMiTeTy);
- Мiняйrrо Валентин Францеви.t (члеtl ItoMiTeTy).

з

Персона,пьний склад KoMiTeTy з управлiння ризиками:
- ltalrycгirr IBaH lЗадимоrзич (Го;tова Коп,ri,ге,r,у);
- Адамський Ilавло СамуТлови.I (член ItoMiTeTy);
- Мiняйло Вален,гиt-t Францевич (член KoMiTeTy),

Персоналыlий склад KoMiTeTy
змiнювався.

з

управлiння ризиками протягом 2021 року не

Протягом 2021 року KoMiTeToM з питань аудиту проведено 16 засiдань.
Засiлання KoMiTeTy проводились регулярI{о та за участi ycix його .tленiв. Заr}iксоваIла
наступна присутнiсть членiв ItoMiTeTy у засiданнях KoMiTeTy:
- Семенова Олена Олександрiвна (Голова KoMiTeTy в перiод з 01.01.2021 по
2] ,04.2021 ) присутн я rTa б iз б засiдань, проведених у перiод повноважеFIь;
- Адамський Павло Сап,rуТлович (член ItoMiTeTy в перiод з 01.01 .2027 по27.04.2021;
I'o:loBa I(оп,rir,еr,у,з28.04.2021) прису,гiriй rra lб iз 1б засiлаtlь;
- Мiгrяй.lто Rалентин Францевич (член KoMiTeтy) присут,rriй на lб i:з 16 засiдаllь;
- Капустill IBa Вадимович (член KoMiTeTy з28.04.202l) присутнiй на l0 iз 10 засiдань
в гrерiол його повнова)Itень.
Протягом 2021 року ItoMiTeToM з управлitt[Iя ризиками проведено 9 засiдань.
Засiдання ItoMiTeTy проводились регулярно та за участi ycix його членiв. Зафiксована
наступна присутгtiсть ч;rенiв KoMiTeTy у засiданнях KoMiTeTy:
- КаIrус,гiн IBaH Вадимович (Голова KoMiTeTy) присутнiй на 9 iз 9 засiдань;
- Адамський Павло Самуiлович (член KoMiTeTy) присутнiй на 9 iз 9 засiдань;
- Мiняйло Валентин Францевич (член ItoMiTeTy) присутнiй на 9 iз 9 засiдань.
Зважаючи на викладене, робота НаглядовоТ рали Баrlку та iJ KoMiTeTiB протягом 2021
року е продуктивною.
Iliлr,вер;цlкеlli фirк,ги llеприйrrятноТ поведiнки ко}кIIого tt.пена Наглядовоi рrrди
(уклrо.Iаю.Iи повiломлеrri конфiденцiйним rп.iIяIхом) i вrкитих за результrrт2lми
розслiлувirllшя захолiв у разi rlаявнос,гi впливу таких фактiв/заходiв tra виIlлату
винагоролlл tlлetly НаглядовtlТ ради Банку
lliдтвердлtенi фак,ги неприйнятноi поведitltси .llleHiB Наглядовоi ради Банку вiдсутrri,

Iнформацiя щодо наявностi/вiдсутносr,i обгруIIтоваlrих пiдстав

Iцоло

виплати/вiдстрочення/зменшеIrIIя/повернення змirlноi винагороди чJIеtIа Наглядовоi
Ради.
Пiдс,гави щодо вiдстрочення/зменшення/повернеlлня змiнноТ винагороди членiв
FIаглядовоi рали вiдсутнi.

Рiшеttлtя шодо виплати змiнноi LIастини винагороди членам НаглядовоI ради
Загальними зборами акцiонерiв не приймалось.
IrrфорпrаIliя tllollo налання Баltltом tIротягом звiтllого фillансового pol(y IIозик,
кредитiв або гараlrтiй члеllам Наглядовоi рали (iз зазначенням cyNI i вiдсоткових
ставок).
ГIротягом 202| Банком укладено 2 договори про надаFIня овердрафтiв .lленам
Наглядовоi ради за якими встановлено:
- iriMiT 50 000 за вiдсотковою ставкою 45О/о;
- ;riп,riT 100 000 за вiлсо,гковоIо ставкою 45О/о;
Рitленltя гIро встановJIення оверлрафтiв прийнятi вiдповiдно lIo встановJIеi]ого
порядку та IIорядку щоло запобiгання конфлiкту iHTepeciB. Умови строковостi, платностi
топlо с ринковими та не вiдрiзrтяIоться вiд умов наданЕIя таких видiв ltреl{итiв iншим
особам.

I,Ia

протязi 2021 року iншi договори про riадання позик, кре/tи,I,iв та гарантiй Балtком

з .IJIеIlами НаI,.lIяllIоlзоТ ;lали lle укладались.

Голова Зборiв

о.М. Антоненко

Секретар Зборiв

Л.Я. Хоторнiчан

Голова Правлiння
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