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Звiт про дiяльнiсть KoMiTeTy з управлiння ризлi oBol ради
АкIцонЕрного товАриствА,,жцIонЕрIilдi комвгrфпй БАнк "конкорд"

за П квартал 2022 року
Протягом II кварта.lry 2022 року (надалi - звiтний перiод) KoMiTeT з управлiння ризиками

НаглядовоТ ради Банку (лалi - KoMiTeT) здiйснював свою дiяльнiсть на пiдставi Положення про KoMiTeT з

управлiння ризиками Наглядовоi ради АКrЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДКЦОНВРНИЙ
КОМВВrЦIhlЛI БАНК 'КОНКОР.Щ" (ла.ri - Банк), Стаryry Банку, Принципiв (Кодексу) корпоративнtlt,о

управrriння Бшrlqу, Положення про Наглядову раду Банку.
Комiтеr дйв з метою ефективного управлiння ризиками Банку.
Персональний склад Ком iTery:

Голова KoMiTery: Капустiн Iвая Вадимович (неза.пежний .rлен Наглядовоi ради);
tIлени KoMiTery:
- Адамський Павло Самуlлович (незалежний член НаглядовоI ради);
- Мiняйло Валентин Францевич (.rлен Наглядовоi ради).

Протягом звiтного перiолу Bci члени KoMiTeTy особисто бра.ли участь у засiданнях KoMiTeTy.

Проведенi засiданlrя KoMiTeTy визнанi празомочними, оскiльки в них брала участь бiльше половини його
скJIаду.

Засiдання KoMiTery проводились по необхiдностi.
Протягом звiтного перiолу вiлсутнi :

- рiшення, вiд прийнятгя яких tшен KoMiTeTy вiдмовився, оскiльки конфлiкт iHTepeciB не давав
змоги повною мiрою виконати своТ обов'язки в iHTepecax Банr<у;

- повiдомленi членом KoMiTery випадки про н{uIвний у нього або потенцiйний конфлiкт iHTepeciB;

- пiдтверд;кенi факти неприйнятноi поведiнки члена KoMiTeTy (уключаючи Ti, що повiдомленi
конфiденцiйним шляхом).

Протягом звiтного перiоry вiдбулося 3 (три) засiдання KoMiTery, на якому розглянуто 5 (п'ять)

питань, вiднесених Положенням про Комiтсг з управлiння ризиками Наглядовоi ради АКLЦОНЕРНОГО
товАриствА "АкlцонЕрниЙ комЕрLцЙНиЙ БАнк "коНкоР,Щ" до компетенцiТ KoMiTery, а саме:

1. Розгляд та аналiз проекry Змiн Jф 4 до Положення про порядок формування управrliнськоТ
звiтностi та оцiнки фiнансових результатiв дiяльностi в АТ <АКБ (КОНКОРД).

2. Розгляд та аналiз проекту внутрiшнього нормативного докуменry ".Щекларацiя схильностi до

ризикiв АТ 'АКБ 'КОНКОРД".
3. Розгляд та аналiз проекry внутрiшнього нормативного докуменry "Полiтика управлiння

ризиком лiквiдностi АТ "АКБ "КОНКОРД".
4. Попереднiй розгляд та аналiз звiry про стан та тенденцiТ ризикiв АТ кАКБ кКОНКОР,Щ> за 1-

й KBapTa,r 2022 року.
5. Попереднiй розгляд та анмiз звiry про стан та тенденцiТ компласнс ризику I квартал 2022 року.

Голова KoMiTery з управлiння рпзиками Наглядовоi радп
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВЛ,АкцlонЕрниЙ комЕрцЙilй БАнк "конкорд"
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